
8. september 2018 • fanøposten.dk

Paraffinforurening ved 
kysten når nye højder

Læs side 10-11

Fanø Biograf søsætter 
en masse nye tiltag

Læs side 6-7

Dyrere dagtilbud i spil  
til det nye sparebudget

Læs side 2

Forfatterpar 
vender hjem 
til Sønderho

Palle Petersen og Lena Eilstrup har boet i alle  
verdens afkroge. Nu er de flyttet til Sønderho  

–   denne gang permanent 

Læs side 8-9

De nye ejere af  
Fanø Bryghus har  
valgt Sofie Jansen  
som direktør

Læs side 4



2  8. september 2018Fanø Posten

Har du ikke fået avisen i postkassen?

mail@fanoeposten.dk
Så send en mail med din adresse og telefonnummer på

Økonomien skal  
løftes samlet

Økonomien på Fanø skal have en opstrammer. 
Hvis forholdet mellem kommunens indtægter 

og udgifter fik lov til at køre uberørt videre, så ville  
vores lille kommune ikke overleve i særligt mange år.

Der er en række fordele ved at være en lille  
kommune. Vi kan hurtigt igangsætte gode idéer og 
initiativer. Bureaukratiet i kommunen er ikke lige så 
massivt som på den anden side af vandet, hvor det kan 
tage lang tid at få gennemført små ting. 

At være en lille, adræt kommune har sine fordele, 
men også sine ulemper. Der er i al sin enkelthed færre 
til at betale for gildet. Faste og naturlige udgifter som 
forbedringer af veje og cykelstier, løn til personale og 
den slags. 

Oven i det er der en række ting, der gør, at udgifterne 
i kommunen stiger. Det er i omegnen af fem millioner 
kroner, som kommunen skal ud at finde. Det skyldes 
blandt andet en national udligningsreform, hvor de 
stærke kommuner skal give til de svagere stillede. 

Borgmesteren er ikke interesseret i, at de 
ekstra penge skal hentes ved at forringe den  
offentlige sektor, hvilket også ville være et brud på 
konstitueringsaftalen. 

Til gengæld lægger hun op til, at man skruer op for 
forældrebetalingen på dagplejetilbud. Der kan man 
være nervøs for, om det er den rette vej at gå i forhold 
til fortsat at kunne tiltrække børnefamilier. 

I forrige udgave af Fanø Posten langede vi ud  
efter samarbejdsklimaet i byrådet, hvilket bar præg af  
mistillid og personligt fnidder. Der havde desværre 
sneget sig en enkelt fejl og et par sproglige skæv
heder ind i artiklen, som derfor rettes her på siden. Vi  
beklager unøjagtigheden. 

Det tyder dog på, at byrådet har begravet 
stridsøksen under budgetforhandlingerne for 
de næste år. Så må vi se, om det bliver med et  
samlet byråd i ryggen, at Sofie Valbjørn på et snar
ligt borgermøde præsenterer det ændringsforslag,  
byrådet forhåbentlig bliver enige om. 

For der er ingen tvivl om, at et samlet byråd er bedst 
for Fanø. Også når det handler om at løfte økonomien.
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Fanø Kommune skal have  
den store sparekniv frem
BUDGET – Flere børn og 
flere ældre. En udlignings-
reform og en lønstigning til 
kommunens medarbejdere. 
Det er nogle af grundene 
til, at kommunen står over 
for en række besparelser. 

”Vi skal betale mere for 
de ældre og helt unge på 
grund af den kommunale 
medfinansiering og derud-
over er der en række andre 
faktorer, der gør, at vi bliver 
nødt til at lave nogle omfat-
tende ændringer. For ellers 
så går det galt,” siger Fanøs 
borgmester, Sofie Valbjørn.

Udligningsreform 
En af grundene er, at den 
såkaldte udligningsreform 
rammer Fanø hårdt. Refor-
men går i al sin enkelhed 
ud på, at det serviceniveau, 
som borgere over hele lan-
det oplever, ikke må af-
hænge af, hvor i landet de 
bor. Og eftersom borgerne 
på Fanø ligger ret højt på 
en række socioøkonomiske 
forhold – beskæftigelse, ud-
dannelse og den slags ting 

– så bliver Fanø ramt hårdt 
på det område. 

For Sofie Valbjørn er det 
afgørende, at man ikke går 
på kompromis med kvali-
teten i kommunen. 

”Generelt er min 
højeste prioritet, 
at vi kan fast-
holde kvalitet 
i vores service 
til borgerne 
på bekost-
ning af tak-
ster,” siger Sofie 
Valbjørn.

Dermed ram-
mer hun et af de 
håndtag, der kan sku-
res på. 

”Vi har pt. en meget lav 
forældrebetaling på dagtil-
bud. Man betaler ikke me-
get for en vuggestueplads. 
Man betaler heller ikke me-
get for at gå i SFO i forhold 
til andre kommuner. Og 
det har været en meget na-
turlig beslutning, som by-
rådet har taget som led i en 
tilflytterstrategi. Men det 
er så en af de ting, hvor vi 

har været nødt til at lægge 
op til, at det har vi ikke råd 
til,” siger Sofie Valbjørn.

Hun pointerer samtidig, 
at betalingen stadig kom-
mer til at ligge lavere end 
eksempelvis Esbjerg. 

På trods af spareknivens 
kommende indhug er der 
dog stadig håb forude, me-
ner borgmesteren.

”Hvis man skal se 
et lille lys i mørket 
derude, så kan vi 

se, at udgifter 
til beskæftigel-
sesområdet 
falder, hvilet 
jo også er en 
landstendens, 
fordi der er 

lavere arbejds-
løshed. Der sparer 

vi nogle penge,” siger Sofie 
Valbjørn.

Forslaget bekymrer
Mandag den 10. september 
vil det vise sig, om borgme-
sterens forslag kan bakkes 
op af et samlet byråd. 

Der er dog en række ting, 
der bekymrer Christian 
Lorenzen fra Det Konser-
vative Folkeparti.

”Borgmesteren har frem-
sat et forslag til budget, som 
hun jo er forpligtet på. Det 
forslag bekymrer af flere 
årsager Det Konservative 
Folkeparti. Vi håber derfor 
på, at vi i byrådet inden før-
stebehandlingen på man-
dag (den 10. september, 
red.) kan blive enige om et 
fælles og samlet ændrings-
forslag til borgmesterens 
budget. Det vil klart være 
det bedste for Fanø,” siger 
Christian Lorenzen og un-
derstreger, at han helst ser 
et samlet byråd melde ud. 

”Jeg skal ikke kunne 
sige, hvordan andre ser på 
det. Men for vi konservati-
ves vedkommende er det 
et meget stort ønske, at et 
samlet byråd kan lande et 
ansvarligt og langsigtet 
budget. Det er det, vi arbej-
der intenst for. Det vil som 
sagt være langt det bedste 
for Fanø.”

Borgmesteren vil frem-
lægge budgetforslaget ved 
et borgermøde tirsdag den 
11. september klokken 19 
på Fanø Skole.

 
Tekst og foto: Lars Düwel

Højere priser for daginstitutioner og SFO 
er blandt andet i borgmesterens sigte

I artiklen om byrådsmø-
det 20. august fremgår 
det, at kommissoriet for 
det nye §17, stk. 4-udvalg 
blev stemt igennem med 
den undtagelse, at bæ-
redygtighedsdelen blev 
taget ud som en selvstæn-
dig del. Forslaget om den 
ændring nåede dog aldrig 
til afstemning, og derfor 
blev kommissoriet stemt 
igennem uden ændringer.

Fanø Posten beklager na-
turligvis fejlen.

Udvalgsformand Chri-
stian Lorenzen, ENT-
udvalget, har desuden 
påpeget, at underrubrik-
ken ’Skarp kritik fra op-
positionen har forgiftet 
byrådets samarbejde med 
nyt klimaudvalg’ sprog-
ligt lægger skylden for det 
dårlige samarbejdsklima 
på oppositionen. 

Der skulle have stået: 
’Uenighed om nyt klima-
udvalg har forgiftet sam-
arbejdsklimaet i byrådet’.

Fanø Posten beklager 
den sproglige unøjagtig-
hed og slagside i underru-
brikken.

I artiklen er Christian 
Lorenzen desuden citeret 
for bl.a: 

”… Det virker helt ær-
ligt temmelig bizart og det 

kunne ligne personlige 
grunde.”

Det ordrette citat er: 
”… Det virker helt ær-

ligt temmelig bizart, og 
det kunne ligne, at der er 
nogle personlige, relati-
onsmæssige forhold hos 
den politisk udpegede for-
mand for 17,4-udvalget til 
grund.”

ladu

Rettelse og præcisering vedr. byrådsmøde

Kr.

Kr.

Kr.
Kr.

Borgmester Sofie Valbjørn står i spidsen for kommunens iganggående budgetforhandlinger.
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SuperBrugsen Fanø, Hovedgaden 87, Nordby – Tlf. 75 16 20 09 – www.brugsenfano.dk
Tilbuddene er gældende fra fredag den 7. september til og med torsdag den 13. september – så længe lager haves

SuperBrugsen Fanø

SUPER GODT SUPER BILLIGT SUPER DAGE

Mød 6. klasse fra Fanø skole 
mandag den 17. september  

kl. 12.00 – 14.30  
hvor de skal lære  

at lave grønne pizzaer  
i det rullende GoCook køkken.

Der vil være mulighed smagsprøver!

Änglamark vask 
eller rengøring
Flere varianter  
500-1000 ml/500 g/ 
13-17 vaske. Frit valg

Kærgården
200 g

Cirkel kaffe
500 g. Frit valg

Coca Cola, Fanta 
Schweppes eller  
San Pellegrino
Flere varianter, 100-150 cl  
Frit valg pr. flaske

Dansk kalve- 
wienerschnitzel
Af kalveinderlår. 350 g

Kims chips  
eller snacks
Flere varianter. 
100-175 g. Frit valg

Änglamark  
toiletpapir eller  
køkkenrulle
Toiletpapir 8 ruller.  
Køkkenrulle 4 stk. 
1126-1320 g. Frit valg

Knorr retter
Flere varianter.  
69-400 g. Frit valg

Den Grønne Slagter
Flere varianter  
70-125 g. Frit valg

1 pakke

14,-

1 pakke

12,-

Frit valg

1995

Frit valg

1995

1 pakke

28,-

1 pose

13,-

1 stk

12,-

+ pant

12,-

2 stk/350 g

50,-
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DIREKTØRSKIFTE – De 
nye ejere hos Fanø Bryghus 
har været ude at finde en 
ny direktør til det lokale øl-
tempel. Det er Sofie Jansen 

(45) fra Esbjerg, der fra og 
med september er ny direk-
tør ved Fanø Bryghus.

”Det er jeg selvfølgelig 
helt vildt glad for. Det er jo 

stadig meget nyt det hele, 
så jeg skal lige lære folk at 
kende. Men jeg glæder mig 
til at komme i gang med at 
optimere det rigtig flotte 
arbejde, som Claus har sat i 
værk,” siger Sofie Jansen og 
nævner dermed bryghu-

sets afgåede direktør 
Claus Winther. 

For Sofie Jansen er det 
langt fra ukendt at skulle 
lede en virksomhed. I 17 år 
var hun ejer af cafeen Indu-
strien i Skolegade i Esbjerg. 
Et sted hun var med til at 
starte op.

Skal lige lande på Fanø
I 2015 solgte hun Industrien 
til den lokale Johnny Mad-
sens søn, Rasmus Madsen 
og hans kone, og siden da 
har Sofie Jansen stået for 
den daglige ledelse ved 
vin- og tobakforretningen 
Lysholdt Skjold Burne i Fi-
skebrogade i Esbjerg. Nu 
skal Sofie Jansen bruge 
det næste stykke tid på at 
lande i sin nye stilling på 
Fanø, før hun begynder at 
sætte en masse ting i gang. 

”Eftersom jeg kun lige 
er startet, så jeg kan end-
nu ikke sidde her og sige, 

hvad der præcist kom-
mer til at ske. Men jeg 
har da nogle idéer. 

Først og fremmest handler 
det for mig om at holde fast 
i det, vi har, og så med ti-
den gøre det endnu mere 
lækkert,” siger Sofie Jansen, 
da Fanø Posten møder hen-
de dagen før hendes første 
officielle arbejdsdag.

Koncerter og andet
Industrien i Esbjerg har 
gennem mange år ikke kun 
været kendt for god mad og 
et velassorteret ølkort. Ofte 
er der koncerter og andre 
arrangementer på stedet, 
og det er bestemt også no-
get, Sofie Jansen kan fore-
stille sig, ville kunne lade 
sig gøre ved Fanø Bryghus. 

”Jeg er åben over for, at 
man kunne lave nogle ak-
tiviteter. For mig handler 
det lige nu om at finde et 
fodfæste og finde ud af, 
hvilken retning alle her på 
stedet synes, vi skal gå,” si-
ger Sofie Jansen og rammer 
dermed et af de ledelses-
aspekter, som man hurtigt 
får en fornemmelse af, at 
hun er optaget af. 

Martriklen skal udvides
”Jeg går meget ind for, at 
der hersker et fællesskab, 
hvor vi er sammen om at 
beslutte ting. Jeg kan kom-
me med en masse idéer, og 
så kan vi snakke om, hvad 
de synes, der er relevant. 
De har om nogen masser 
af idéer, som jeg kan lytte 
til, så jeg kommer ikke til 
at være sådan en direktør, 
der render rundt og tror, 
jeg kan det hele selv," siger 
Sofie Jansen, der dog allere-
de nu har en idé om, at der 

skal gøres noget ved selve 
området omkring bryghu-
set. 

"Vi vil gerne gøre meget 
ved selve martriklen."

Og hvad ligger der helt præ-
cist i det? 

”Vi vil gerne opgradere 
arealerne rundt om bryghu-
set, så det får lidt bedre be-
lægning. Vi har også snak-
ket om, om det var muligt 
at åbne op til boligen inde 
ved siden af og udvide den 
vej til smagninger og den 
slags aktiviteter,” siger den 
nye direktør, der også ser 
en masse muligheder over 
for et af de segmenter, der 
ofte bruger bryghuset. 

Folk er åbne for det nye
”Fanø er jo et helt fantastisk 
sted. Der et stort leben, der 
kommer mange folk ude-
fra, der er meget afveksling 
og gæsterne kommer med 
et humør, hvor de er på fe-
rie og er åbne for det nye, 
der sker. Det skal vi prøve 
at indfange,” siger Sofie 
Jansen, der dog slutter af 
med at slå fast, at der er tale 
om justeringer frem for re-
volutioner. 

”Vi skal 
slet ikke 
være In-
dustrien 
overho-
vedet. 
Vi skal 
være 
Fanø 
Bryg-
hus og 
bygge 
videre 
på det, 
der er skabt her på 
stedet,” siger Sofie Jansen.

Hun afløser Claus 
Winther på direktørposten, 
som inden ejerskiftet havde 
besluttet at gå ind i salg af 
produkter til byggebran-
chen. Direktørskiftet kom-
mer i forbindelse med, at 
Fanø Posten kunne fortæl-
le, at Erik Bank Lauridsen 
Holding A/S fra Esbjerg 
og den lokale forretnings-
mand Henrik Styrup fra 
Nordby overtog driften af 
Fanø Bryghus. 

Tekst og foto: Lars Düwel

Tidligere ejer af caféen Industrien, Sofie 
Jansen, er ny direktør ved Fanø Bryghus

For næsten 20 år siden 
var Sofie Jansen med 
til at starte caféen 
Industrien i  
Esbjerg op. Udover 
det har hun også 
været daglig leder 
ved Lysholdt 
Skjold Burne.  

Sofie Jansen gør meget ud af, 
at der skal løftes i flok, og at 
alle er med til at bestemme, 
hvilken retning tingene skal 
gå. "Jeg kommer ikke til at 
være sådan en direktør, der 
render rundt og tror, jeg kan 
det hele selv," siger hun. Her 
ses hun sammen med  
ølskænkeren Jannick Brinck. 

Ny direktør for 
Fanø Bryghus
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Sønderho

Nordby

Strandvejen

Strandvejen

Fanø Bad

Sønderho

Nordby

Strandvejen

Strandvejen

Fanø Bad

FIND OS PÅ:
STRANDVEJEN 59

V. FANØ BAD
6720 FANØ

VI LAVER KURVEN TIL
•	 vært/værtinden
•	 fødselsdagen
•	 jubilæum 
•	 og	meget	mere...

og	vi	giver	dig	GRATIS 
kurven	med

STORT UDVALG I 
LYS

BRUGSKUNST
DELIKATESSER

JUL
SELVDYP

BESØG  

VORES 

JULESTUE

Juleunivers
Weihnachtswelt

ÅBNINGSTIDER 
MANDAG – SØNDAG 

ALLE	DAGE	KL.	10.00	-	17.30
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BIOGRAF – Fanø Biograf 
er måske ikke en af landets 
største biografer, men til 
gengæld en af de hygge-
ligste. Det kniber desværre 
bare lidt med besøgstalle-
ne, og derfor vil de frivilli-
ge nu udvikle og slå et slag 
for biografen, der endda er 
et af landets ældste. De hå-
ber på at kunne lokke flere 
gæster ind foran lærredet 
med en række nye tiltag.  

En masse nye tiltag
”Jobbet som operatør her 
ved biografen består lidt for 
ofte af at stå i døråbningen 
og spejde efter gæster. Selv-
om vi har oplevet en lille 
fremgang i besøgstallene, 
så synes vi, at vi kan meget 
mere. Derfor indfører vi en 
masse nye tiltag, så vi for-
håbentlig kan gøre biogra-
fen mere attraktiv at besøge 
– også for folk, der måske 
ikke er vant til at bruge bio-
grafen så meget,” fortæller 
Julie Frey, sekretær og en af 
de arbejdssomme frivillige 
ved Fanø Biograf. 

Det er i overvejende grad 
Tordenskjolds soldater, der 
besøger biografen, og der-
for vil biografen indføre 
nogle initiativer for at lokke 
nye gæster til. 

Et af tiltagene er, at bio-
grafen har udvidet antal-
let af visninger, så der 
også er åbent både fredag 
og lørdag. Derudover vil 

biografen satse mere på 
børne- og premierefilm, 
så gæsterne forhåbentlig 
vil spænde over en større 
aldersgruppe. 

Lokale kunstnere
Et andet tiltag er, at biogra-
fen vil lade lokale kunst-
nere hænge deres billeder 
op i foyeren, hvilket Ulla 
Schnoor Riber allerede har 
benyttet sig af.

”Det kommer sig af, at 
vi har vores vægge nede 
i foyeren, hvor en af vores 
bestyrelsesmedlemmer har 
haft sine billeder til at hæn-
ge. De hænger der så ikke 
mere og så tænkte vi, at det 
kunne være et godt sted 
for folk på Fanø at udstille 
nogle af deres værker. 
Gerne i kortere pe-
rioder så der er 
lidt udvikling i 

udstillingen, og så de be-
søgende bliver overraskede 
over, at der hænger nogle 
nye billeder. Det skulle ger-
ne være med til at gøre op-
levelsen ved at gå i biogra-
fen endnu bedre,” fortæller  
Julie Frey.

Hun siger også, at 
man har indført en 
lille ting som at til-

byde gratis kaffe og te for 
gæsterne. 

”Det er for at skabe en 
hyggeligere og imødekom-
mende stemning, så nye be-
søgende i biografen forhå-
bentlig får lyst til at komme 
igen,” siger Julie Frey. 

Fantastisk lydanlæg
Hvis man er nervøs for, at 
oplevelsen ikke er lige så 
stor, som hvis man tog fær-
gen over til biograferne i 
Esbjerg, så er der ifølge Ju-
lie Frey ingen grund til det. 

”Vi har jo et helt fanta-
stisk lydanlæg i biogra-
fen, og jeg har flere gange 
hørt folk sige, at det er 
bedre end dét, der er ovre 

  Lynggaard  
  Sommerhusudlejning
  Fanø Strand 

Strandvejen 52 - 6720 Fanø - +45 71 74 19 56
www.fanostrand.com

FERIEHUSE - FANØ BAD FERIELEJLIGHEDER - BEACH MOTEL

Nye tider!
Nye koncepter!

Skal vi være dit nye 
udlejningsbureau?

v/Kurt Kristiansen
Tlf.: 40 58 26 60
kkik@vip.cybercity.dk
www.fanoefragten.dk

Over 35 års erfaring  
med fragtkørsel
Vi sikrer vores kunder  
kvalitet og levering

Fanø Fragten
Daglig fragtforbindelse mellem Fanø og Esbjerg

Galleri Kirsten  
Rudiengaard

Galleri Kirsten Rudiengaard: Ved Trappen 8, Nordby
40 50 82 44 - mail@kirstenrudiengaard.dk 

 Velkommen i

   

Ring nu til Anne-Grete Madsen 25 27 80 01
eller John Christensen 25 27 80 16 og få en
uforpligtende snak om udlejning af dit sommerhus

Alt i El-artikler og hårde hvidevarer
Vi tilbyder komplette leverings- og tilslutningsløsninger

Nyhavnsgade 18 - 6700 Esbjerg - 75 45 12 22 - www.elsalg.dk

– også på Fanø

Biografen byder på koncert, opera og ølsmagning

De frivillige i Fanø 
Biograf sætter nu 
alle sejl ind for at 
trække nye folk 
ind foran lærredet. 
Der vil blandt andet 
blive vist opera, 
koncerter og flere 
premierefilm 

Der gives en thumbs-up, når 
det i fællesskab lykkes at få 
hejst flaget foran indgangen. 
Nu håber biografen, at der vil 
komme flere gæster til.
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i Esbjerg. Derfor vil vi også 
prøve at skabe koncertople-
velser i biografen. I novem-
ber kommer vi til at vise 
en filmet operaforestilling, 
og hvis det bliver en suc-

ces, så er det sagtens noget, 
vi kunne finde på at gøre 
mere af,” siger Julie Frey 
og nævner i samme ombæ-
ring, at det også er muligt 
at leje biografen til eksem-
pelvis børnefødselsdage el-
ler foredrag. 

Understøtte kulturlivet
”Kort sagt handler det om, 
at vi gerne vil understøtte 
kulturlivet her på øen. Vi 
har en helt vidunderlig 
biograf her på Fanø, og vi 
synes, den fortjener at blive 
brugt,” siger Julie Frey. 

Et af de forestående ar-
rangementer i biografen er 
et livestreamet foredrag om 
ølbrygning fra Aarhus Uni-

versitet den 25. september, 
hvor gæsterne får lov til at 
smage forskellige øl.

”Det er en chefbrygger, 
der fortæller om ølbryg-
ning. Så er der indlagt 
pauser, hvor gæsterne får 
serveret de øl, som der bli-
ver talt om på skærmen,” 
forklarer Manfred Hansen, 
formand for biografen. 

Arrangementet koster 30 
kr., hvor man til gengæld 
får entré og øl for prisen. 
Der er plads til 60 personer 
i biografen, og formanden 
håber på, at der bliver ud-
solgt til ølarrangementet.

Tekst og foto: Lars Düwel

Biografen byder på koncert, opera og ølsmagning

Flaget skal hejses som noget 
af det første, når formand 
Manfred Hansen og sekretær 
Julie Frey åbner dørene ind til 
Fanø Biograf.

Som en del af 
udviklingen i 
biografen vil 
lokale kunstnere 
hænge deres 
værker op på 
væggene i Fanø 
Biograf.

Færgefusion er forsinket

FÆRGEDRIFT – ’Imellem 
Esbjerg og Fanø.’ Sangen 
om turen frem og tilbage 
mellem Esbjerg og Fanø 
er kendt for de fleste, men 
hvem der for fremtiden 
kommer til at stå for selve 
turen står stadig hen i det 
uvisse. 

For to måneder siden 
kom det nemlig frem, at 
Molslinjen A/S ønsker at 
overtage Danske Færger 
A/S, der blandt andet står 
for færgedriften mellem Es-
bjerg og Fanø. Dengang lød 
det fra Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen (KFST):

“Hvis der ikke er indika-
tion på problemer, vil det 
ske relativt hurtigt. Men 
hvis der kommer en masse 
op, kan det nok række he-
nover sommerferien – især 
hvis der viser sig noget al-
vorligt,” sagde kontorchef 
Søren Bo Rasmussen fra 
fusionsenheden hos KFST 
til Fanø Posten den 29. juni. 

Som antallet af turister 
på øen så småt er begyndt 
at vise, så er sommerferien 
for længst slut, mens der 
stadig ikke er noget nyt fra 
hverken Molslinjen eller 
Konkurrence- og Forbru-
gerstyrelsen. 

”Der er dukket noget op, 
som gør, at vi bliver nødt 

til at foretage nogle under-
søgelser, der tager lidt tid. 
Men jeg kan ikke kommen-
tere yderligere på proces-
sen,” siger Søren Bo Ras-
mussen fra KFST. 

Hos Molslinjen er svaret 
det samme, som de gange 
Fanø Posten de sidste må-
neder har haft kontakt til 
dem: Ingen kommentarer. 

Fanø Posten erfarer fra 
anden side, at tre parter har 
gjort indsigelse mod fusio-
nen, og at den derfor ikke 
har kunne køre som en for-
enklet sag, hvor en fusion 
gennemføres uden de store 
knaster. 

Regularitet er vigtigst
Mens vi venter på færgen, 
så gør borgmester Sofie 
Valbjørn sig allerede tanker 
om, hvordan hun gerne ser 
den kommende færgedrift. 

”For mig er regularitet en 
høj prioritet. Først og frem-
mest vil jeg gerne fastholde 
20 minutters driften. Den 
er vigtig. Allerede i år har 
færgen forøget sit antal af 
afgange markant, og den 
tendens er den helt rigtige 
vej at gå,” siger Sofie Val-
bjørn, der hellere ser flere 
afgange end større færger. 

”Det dur ikke, at vi bare 
får nogle kæmpe færger, 

som tager lang tid at tøm-
me og fylde, for så kan vi 
ikke fastholde regulari-
teten. Større færger ville 
måske også kræve nogle 
større havneanlæg. Så jeg 
er faktisk mindst ligeså 
optaget af at få skabt nogle 
flere parkeringsmuligheder 
på havnen i Esbjerg, så man 
ikke behøver at tage bilen 
med over. For der er også 
et problem med biltrykket 
på Fanø, der er hastigt vok-
sende,” siger Sofie Valbjørn. 

Tekst: Lars Düwel 

Den ønskede fusion mellem Molslinjen  
og Danske Færger trækker ud 

Smilet er stort, når man får lov til at 
udstille sine værker i Fanø Biograf.

Danibo
Fanø Sommerhusudlejning

MERE END 650 FERIEHUSE
- øens lokale bureau

Langelinie 9B ‧ 6720 Fanø ‧ Tlf.: +45 75 16 36 99 ‧ www.danibo.dk

Tlf. 75 12 96 91
www.frandsjensens.dk

Solidt  

håndværk  

- og mere til

Vi udfører alt inden for klas-
sisk murer arbejde: opmuring, 
facaderenovering, opsætning 
af fliser og klinker, fornyelse af 
badeværelser, restaurering af 
huse og meget mere. 

Molslinjen har i over to måneder ønsket at overtage Danske Færger A/S – stadig uden held.
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PORTRÆT – Grønland, 
Tenerife og Hellerup. Det 
er blot et lille udsnit af de 
steder, forfatterparret Palle 
Petersen og Lena Eilstrup 
har boet. 

I det sidste halve års tid 
har de til gengæld været i 
gang med at renovere Ga-
lionsgården i Sønderho og 
nu har de slået sig ned i det 
charmerende hus. Perma-
nent denne gang. 

”Vi har boet nogle af de 
smukkeste steder i verden. 
Især vores hus i Saqqaq 
i Grønland hvor vi bo-
ede lige ud til isfjorden og 
havde udsigt til et hav af 
isbjerge. Men 
vi har fundet 
ud af, at vi 
ikke kan leve 
af en udsigt. 
Der skal være 
det sociale indover. Det var 
derfor, vi besluttede os for 
Sønderho,” siger Palle Pe-
tersen fra sin lænestol i stu-
en i Galionsgården. I sofaen 
ved siden af Fanø Postens 

udsendte sidder hans kone, 
Lena Eilstrup.

Til sammen har de udgi-
vet omkring 150 bøger om 
alt – lige fra en børnebog 
om en krølhåret pige ved 
navn Yrsa til bøger om slæ-
dehunde og hele kulturen 
omkring den traditions-
bundne transportform i 
Grønland. 

Bofællesskaber
”Vi har været så privile-
gerede, at vi langt hen ad 
vejen har kunne leve af vo-
res bøger. Det har givet os 
en stor frihed i forhold til 
at kunne rejse rundt og se 

verden,” siger Palle Peter-
sen, der udgav sin første 
bog i 1971. 

Den store rejselyst har 
naturligt nok medført, at 
forfatterparret har prøvet 

at bo i mange forskellige 
konstellationer. 

”Vi har gennem tiden 
boet i en del bofællesska-
ber. Senest i et oldekolle i 
Hellerup, hvor vi til gen-
gæld hurtigt fandt ud af, at 
der var altså ikke liv nok. 
Men når det kommer til 
bofællesskaber, så oplever 
vi faktisk Sønderho som ét 
stort bofællesskab. Det har 
altid været varmt og fest-
ligt at komme her i byen, og 
det har vi været meget gla-
de for,” siger Lena Eilstrup. 

Det er nemlig ikke første 
gang, forfatterparret bor i 
Sønderho. Faktisk endte de 

i byen ved lidt 
af et tilfælde 
tilbage i 1990. 
Her ledte de 
efter et sted, 
hvor de kunne 

få ro til at skrive. De havde 
egentlig indstillet sig på, at 
de skulle til Grønland, men 
så fik de pludselig en mu-
lighed for at flytte ind i den 
legatbolig, der dengang 

hed Bomholts Hus. Et hjem, 
der i dag går under navnet 
Digterhjemmet, og som nu 
er deres nabo. 

”Når man får et ophold i 
Digterhjemmet i dag, så ly-
der det på tre måneder, men 
dengang var et ophold på ét 
år. Og det fik vi faktisk for-
længet, så vi endte med at 
bo der i to år. Det var vi så 
glade for, at vi endte med at 
købe et hus på Øster Land, 
hvor vi boede i 12 år,” for-
tæller Palle Petersen. 

Gift i Sønderho Kirke 
Da parret kom til Sønderho 
i 1990 havde de kendt hin-
anden i fire år, og de kendte 
stort set ikke en eneste i 
byen. Det blev der dog hur-
tigt ændret på, da de året 
efter besluttede sig for at 
blive gift i Sønderho Kirke. 

”Efter brylluppet lavede 
vi så Åbent Hus derhjem-
me, og der væltede det ind 
med gæster. Det åbnede 
hele byen op for os,” siger 
Lena Eilstrup, der sekun-
det efter bliver afbrudt af 
en banken på døren. 

Det er en ven af huset, Pe-
ter, der er kommet forbi til 
et glas rødvin og en snak.

”Det er jo sådan det fun-
gerer her. Man keder sig i 
hvert fald sjældent,” griner 
Palle Petersen, mens han 

hilser på den nyankomne 
gæst. 

Huset, som parret er flyt-
tet ind i, er svært ikke at 
lægge mærke til, når man 
går gennem Sønderho. Ga-
lionsgården har sit navn 

Forfatterparret Palle Petersen og Lena Eilstrup er i år  
flyttet ind i Galionsgården i Sønderho. Det sociale liv  
vandt over en fænomenal udsigt i Grønland

"Vi har været så privilegerede, at vi langt hen 
ad vejen har kunne leve af vores bøger. Det 
har givet os en stor frihed"

”Vi kan ikke  
leve af en  
udsigt” 

Palle Petersen er allerede i gang med en ny bog om en grønlandsk mand, der vender hjem og 
bliver kaldt for en stor løgner.

Lena og Palle sidder ofte  
på terrassen foran huset, 

hvor de kan nyde udsigten 
til det hav af turister fra nær 

og fjern, der hver sommer 
besøger Sønderho.

Langt de fleste har lagt mærke til galionsfiguren,  
der markerer indgangen til parrets have. 
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efter den galionsfigur, der 
hænger som en indgang til 
husets have. Parret købte 
huset som et dødsbo tilba-
ge i november sidste år, og 
straks gik de i gang med en 
større renovering af huset, 

Arbejdet var dog mere 
omfattende, end de først 
havde forventet. Det skulle 
vise sig, at renoveringen 
tog over et halvt år. 

”Det var noget af en 
mundfuld. Vi boede i vo-

res sommerhus ude ved 
Lodne Bjerge (en gade lidt 
uden for Sønderho, red.) og 
der var faktisk håndvær-
kere her i huset helt frem til 
sommeren. Så det var noget 
af en omgang,” siger Palle 
Petersen.

Resultatet er til gengæld 
imponerende. På væggene 
i stuen har parret beholdt 
nogle af de guldpaneler, 
der stammer helt tilbage fra 
dengang, hvor bygningen 
husede en bank. De har fået 
bugseret en 400 kg tung 
brændeovn ind fra Chri-
stiansfeld, som står og tro-
ner ovre i det ene hjørne af 
stuen, og flere af dørene er 
tilbage fra husets opførsel.

Frilandsmuseum
”Man kan hurtigt få det 
indtryk, at hele byen er et 
frilandsmuseum. Men jeg 
vil jo kalde det for et leven-
de frilandsmuseum, og det 
er der, vi bokser lidt med 
Fredningsstyrelsen, for 
husene er jo ikke museer. 
Dem skal vi kunne leve i. Så 
selvom de gerne vil have, at 
det skal se helt rigtigt ud, så 
skal vi jo også kunne være 
her,” siger Palle Petersen 
og kommer i tanke om en 
scene i deres tidligere hus 
på Øster Land. 

”Ligesom her havde vi 
også på Øster Land tit dø-

ren stående åben, og plud-
selig kom der en hel flok 
japanske turister vadende 
ind i dagligstuen med ka-
meraer og det hele. Så måt-
te vi jo forklare dem, at det 
altså ikke var et museum 
det her,” fortæller Palle Pe-
tersen. 

En ø på en ø
Men på trods af de mange 
turister, der også i dag stop-
per op for at tage et billede 
af Galionsgården, så var 
det aldrig en mulighed for 
parret at bosætte sig et an-
det sted på øen. 

”Slet ikke. Vi opfatter 
Sønderho som 
en ø på en ø. Vi 
er jo afskåret, 
for det er en 
rimelig lang 
tur til Nordby 
eller Esbjerg,” siger Palle 
Petersen, inden han bliver 
afbrudt af sin kone. 

”Det er charmen ved 
Sønderho. Der er rigeligt 
med socialt liv her til, at 

vi kan klare os. Selvom vi 
begge er fra København, så 
trives vi ikke rigtig der. Der 
var kedeligt, der skete ikke 
noget. Ikke noget for os i 
hvert fald. Der sker mere 
her i Sønderho. Og så har vi 
jo også en børnehave, hvor 
der går over ti børn. Og det 
er jo virkelig vigtigt for så-
dan en by som Sønderho, 
at den også kan tiltrække 
børnefamilier,” siger Lena 
Eilstrup.  

75-års fødselsdag
I august fyldte Palle Peter-
sen 75 år. En dag der – na-
turligvis – blev fejret med 

åbent hus i Galionsgården. 
For tiden arbejder han på 
en ny bog – en bog om en 
grønlandsk mand, der efter 
et ophold i Danmark ven-
der hjem og bliver beskyldt 

for at være en stor løgner. 
En bog der er baseret på en 
virkelig historie. 

Turister vader forbi
I det hele taget virker det 
som om, Palle og Lena har 
fundet sig til rette i livet. 
Med de tyske og japanske 
turister gående forbi stue-
vinduet og med gæster fra 
byen, der benytter sig af 
den næsten altid åbne dør. 
Helt færdige er de dog ikke 
med at rejse. 

”Vi vil blive ved med at 
rejse, for vinteren er jo al-
ligevel mørk. Vi rejser bare 
ikke længere med rygsæk, 

kan man sige, 
det er vi ble-
vet for gamle 
til. Så på den 
måde er det jo 
rart at have en 

base og et hjem, som man 
kan vende tilbage til,” siger 
Palle Petersen. 

Tekst og foto: Lars Düwel

Fra parrets hus 
i Saqqaq havde 
de en fænomenal 
udsigt til et hav 
af isbjerge.

"Vi vil blive ved med at rejse, for vinteren er 
jo alligevel mørk. Vi rejser bare ikke længere 
med rygsæk, kan man sige"

"Det er charmen ved Sønderho.  
Der er rigeligt med socialt liv her til,  
at vi kan klare os"

Palle og Lenas åbne dør bliver ofte benyttet af byens borgere. For år tilbage benyttede en flok 
japanske turister den åbne dør og vadede ind i stuen. Her er det en ven af huset, der er på besøg.
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Igen er Vestkysten på Fanø blevet ramt af paraffinforurening. 
Reglerne brydes, når paraffinen dumpes, mener lokal ildsjæl

FORURENING – Hvis 
man i den forgangne uge 
har gået en tur langs vest-
kysten på Fanø, har man 
muligvis lagt mærke til 
nogle hvide klumper langs 
stranden. Det er paraffin, 
hvilket kommer sig af, at 
Fanøs vestykyst igen er 
blev ramt af en omgang pa-
raffinforurening. 

Det er ikke første gang, 
strandene på Fanø bli-
ver ramt af paraffin, men 
denne gang vurderer Peter 
Michélsen, primus motor 
i foreningen Ren Strand 
Fanø, at det er den værste 
omgang forurening, for-
eningen har set. 

”Det har været den vær-
ste i meget lang tid, og jeg 
vil gå så langt som at sige, 
at det er den værste, vi har 
set. Af det opsamlede mate-
riale har vi i alt samlet cirka 
150 tons op. Der er selvføl-

gelig tang, 

vådt sand og andet affald 
i det, men jeg vil anslå, at 
halvdelen af det er paraffin. 
Og det er altså meget,” si-
ger Peter Michélsen. 

Rensning af tanke 
Paraffinen kommer fra 
skibe, der renser deres 
tanke på åbent hav. Til 
manges overraskelse er 
der faktisk ingen krav, der 
forhindrer dumping af pa-
raffin i Nordsøen uden for 
12-milegrænsen. Det skal 
der gøres noget ved, me-
ner Christian Lorenzen, 
formand for ENT-udvalget 
samt medlem af bestyrelse 
for KIMO Danmark, Kom-
munernes Internationale 
Miljøorganisation.

”Den her gentagne op-
skylning af paraffin på 
vores strande er et stort 
problem – og det virker jo 
helt vanvittigt, at den tank-
rensning, der er årsag til 
det, rent faktisk er lovlig. 

Det skal vi have 
gjort noget 

ved,” 

siger Christian Lorenzen i 
en pressemeddelelse.

Han fortæller, at KIMO 
vil arbejde indstændigt 
med at få gjort noget ved 
problemet. 

”Denne gang har det 
igen samlet været ca. 50 
km kystlinje, der skulle 
oprenses. Og selvom sta-
ten er med 
inde og løfte 
den økono-
miske byrde 
på den del af 
det, så er det 
jo slet ikke 
dét, det først 
og fremmest 
handler om. 
Der er en 
langt større 
problemstil-
ling i spil her 
– for det er 
altså en katastrofe for mil-
jøet, både i verdenshavene 
og på vores strande og ky-
ster. I tillæg er det rigtigt 
skidt for den turisme, der 
er så vigtig en indtægtskil-
de på den jyske vestkyst – 
ikke mindst på Fanø,” siger 
Christian Lorenzen. 

Sydvestjysk Brandvæ-
sen startede tirsdag den 
28. august 

med at samle paraffinen 
ind. 

Onsdag kørte de også, og 
fredag var de igen ude, for-
di Peter Michélsen havde 
fundet nogle 
småste-
der, hvor 
paraf-
finen 

også havde fun-
det vej.  Den lokale opryd-
ningsildsjæl er overbevist 
om, at selvom det er lovligt 
at dumpe paraffin i Nord-
søen uden for 12-sømile-

grænsen, så 
foregår der 

stadig 
ulovlig-

heder på området, når ski-
bene skal rense tanke. 

”Udover at de skal være 
12 sømil væk fra land, så 
skal dumpingen også fore-
gå på minimum 25 meters 
dybde, skibet skal gøre 
fart gennem vandet med 
mindst syv knob, og udled-
ningen skal foregå under 
vandoverfladen," siger Pe-
ter Michélsen og fortsætter: 

Aftegninger af søm
"Og når vi kan finde paraf-
fin i flader på flere centime-
ters tykkelse, og der er af-
tegninger af svejsesømme, 
så kan man godt regne ud, 
at det ikke er blevet dum-
pet under havoverfladen,” 
siger Peter Michélsen og 
nævner engang, hvor han 
fandt paraffin på størrelse 

”Det er den 
værste omgang 
paraffinforurening, 
vi har set” 

Peter Michélsen 
har på et tidligere 
tidspunkt fundet 
paraffin på størrelse 
med en tønde.
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med en tønde (se billede). 
"Det er jo bare blevet ky-

let over bord." 
Selvom selve paraffinen 

er kategoriseret som ikke-
farligt affald, så mener 
Peter Michélsen stadig, at 
problemer er stort.

Biprodukt fra olie 
”Som sådan er det ikke far-
ligt for selve stranden, men 
i og med det er et biprodukt 
af olieindustrien, så er det i 
hvert fald ikke sundheds-
fremmende. Og når det lig-
ger på stranden, er fuglene 
helt vilde med at hakke i 

det, og de kan ikke fordøje 
paraffin. Så det ender med 
at ligge som en klump nede 
i maven på samme måde 
som plastic. Derudover kan 
paraffinen ligge og gemme 

sig i sandet, og til næste 
år begynder det at smelte. 
Så får man det op mellem 
tæerne og hundene får det 
på pelsen,” siger Peter Mi-
chélsen. 

Han nævner også, at 
KIMO længe har arbejdet 
med at få gjort dumping af 
paraffin ulovligt. Lige nu 
ligger der et forslag til be-
handling ved EU. 

31 paraffinhændelser
”Det skulle gerne blive ved-
taget i år, så det fra næste år 
er ulovligt at udlede paraf-
fin,” siger Peter Michélsen. 

Mellem 2012 og 2016 har 
der været registreret 31 
hændelser med paraffin-
forurening, og de samlede 
omkostninger til opryd-
ning ligger indtil videre på 
7,4 mio. kr. 

Tekst: Lars Düwel 
Foto: Ren Strand Fanø

JEFA
Gardiner
v/Frank Bredahl

Stenhuggervej 9 . 6710 Esbjerg V . Tlf. 2392 7814

Med mere
end 30 års 
erfaring

Gardiner til ethvert formål

Stort udvalg indenfor:
• Gardiner
• Solafskærmning 
• Insektnet

Gratis og 
uforpligtende 
opmåling og 
rådgivning!

  Esbjerg, Østervangsvej 4b, Tel: 75 17 17 42
Aftal en tid nu: www.optik-hallmann.com Med                         brilleglas af høj kvalitet fra Tyskland

Optik Hallmann Vojens ApS Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens

    200,–KUN 

Top Mærkestel
kr.

*,–kr.kr.kr.
*

* Tilbuddet gælder t.o.m. 30.09.2018 på udvalgte stel og kun ved samtidig køb af enten enkeltstyrke-brilleglas fra 900,– kr. eller glidende overgangsglas fra 2.000,– kr. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud eller gavekort. Gyldig fra mandag den 29.08.2018 (ordre dato).

I tre dage var Sydvestjysk 
Brandvæsen i gang ved 
Vestkysten på Fanø, hvor de 
i alt samlede omkring 150 
tons materiale op. Ren Strand 
Fanø vurderer, at i hvert fald 
halvdelen af det materiale har 
været ren paraffin, der bliver 
dumpet af skibe, når de renser 
tankene.

De mange små klumper  
af paraffin kan til næste år risi-
kere at smelte og blive særdeles  

irriterende for strandens gæster.

Fanø
Kommune
www.fanoe.dk

Fredag den 28. september kl. 16.30-19.30
i Fanø Hallen, Stadionvej i Nordby

Tilmelding: bgpldl@fanoe.dk eller  
tlf. 76 66 08 63 med angivelse af navn  
samt evt. forening – senest den 24. september

Kl. 16.30 Velkomst v/ velfærdschef  
 Søren Lück Madsen
Kl. 16.45 Fællessang akkompagneret  
 af Bent og Agnete 
Kl. 16.50 ”Vi er seje sammen” 
Kl. 18.00 Fanø Kommunes hilsen til de frivillige  
 v/ borgmester Sofie Valbjørn
Kl. 18.15 Let anretning – krydret med  
 historiefortælling v/ Inger Lodberg
Kl. 19.15 Uddeling af årets initiativpris 
Kl. 19.30 Fællessang – med TAK for indsatsen  
 og tak for i dag

Program for 
FRIVILLIGHEDSDAGEN

Salg og service af alle typer varmepumper

Ring for tilbud: 21 67 95 16

Din lokale fagmand

Fanø
Klima
Service
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Fanø Børnehave fejrer 50-års fødselsdag

Tidligere pædagoger, ledere og folk, der selv havde gået i Fanø Børnehave, var mødt op, da stedet mandag den 3. september kunne fejre 50-års jubilæum. 

Der var taler, kage og popcorn, da Fanø  
Børnehave fejrede 50års fødselsdag
JUBILÆUM – Der var liv 
og glade dage, da Fanø 
Børnehave mandag den 3. 
september kunne fejre 50-
års fødselsdag. Børnehaven 

havde inviteret til Åbent 
Hus og udover børneha-
vens mange, legende unger 
så var der blandt de frem-
mødte også tidligere pæda-

goger, ledere, forældre og 
selvfølgelig også folk, der 
selv havde gået i børneha-
ven engang.

Rummelighed
”Det er jo en fantastisk 
dejlig dag at være en del 
af børnehaven på. At have 
haft en børnehave i så man-
ge år, og at der er så stor op-
bakning fra tidligere børn, 
forældre og ledere er så dej-
ligt,” siger Dorthe Nielsen, 
der er konstitueret leder 
ved Fanø Børnehave.

”Jeg synes, at det, der 
kendetegner Fanø Børne-
have, er, at der er en rum-
melighed og et enormt stort 
engagement fra forældrene. 
Vi forsøger at skabe et an-

det hjem for børnene her 
og gøre det så hjemligt, 

som vi nu kan. Vi 
har ikke per-

sonalerum, 

men vi prøver i stedet at 
være sammen med børne-
ne så meget som muligt,” 
siger Dorthe Nielsen. 

Fanø Børnehave søger 
lige nu en ny leder til ste-
det. Det hænger blandt an-
det sammen med, at Dorthe 
Nielsen gerne vil tilbage i 
hendes rolle som pædagog. 
En rolle hun før har haft i 
børnehaven i over halvde-
len af børnehavens levetid 
nemlig i 27 år. 

Vil bygge huler igen
”Jeg savner det at være 
sammen med børnene. Jeg 
vil gerne ud i skoven og 
bygge huler igen. Så det er 
let svært for mig at sidde 
og sige, hvilken retning 
børnehaven kommer til at 
gå. Det er op til den kom-
mende leder,” siger Dorthe 
Nielsen, der dog er sikker 
på, at der ikke vil komme 
til at ske de store ændrin-
ger på stedet. 

”Vi pædagoger forsø-
ger jo også at få 

børnehaven 
til at fun-

gere som et andet hjem for 
os. For vi tror på, at når vi 
har det godt sammen, så 
kan børnene mærke det, 
og så får de det 
også bedre,” siger 
Dorthe Nielsen og 
understreger, at bør-
nehaven slår sig meget 
op på, at børnene skal være 
meget udenfor. 

”Det er en børnehave, 
hvor vi har meget fokus på 
at være ude så meget som 
muligt. Både om sommeren 
og om vinteren. Og børne-
ne elsker det. Konflikterne 
er langt mindre, når vi er 
udenfor. Her er plads til at 
lege, og det kan man mær-
ke på børnene,” siger Dor-
the Nielsen. 

Også et behov om 50 år
Og det helt store spørgsmål 
her til sidst er selvfølgelig: 
Kommer børnehavne også 
til at fejre 100-års fødsels-
dag? 

”Det håber jeg i hvert 
fald. Jeg håber da, at der 
også om 50 år er behov for, 
at der er børnehaver her på 
Fanø,” siger den konstitu-
erede børnehaveleder.

En af de gæster, der 
trådte frem foran de frem-

mødte og holdt en tale, 
var formand for 

Børne- og kul-
turudval-

get Niels 

Heinel. Han havde kun ro-
sende ord tilovers for bør-
nehaven og fra kommunen 
havde han et tilskud med 
på 5.000 kr. til børnehavens 
opsætning af en teaterfore-
stilling.

Tekst og foto: Lars Düwel

Niels Heinel, formand  
for Børne- og kultur-

udvalget, holdt tale for 
Fanø Børne have og over-
leverede samtidig en gave 
på 5.000 kr. i støtte til en 

teateropsætning.
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BUSPROBLEMER – Så er 
den gal igen med bussen 
på Fanø. For nyligt blev en 
række skolebørn glemt ved 
et busstoppested, da de 
skulle hjem til Sønderho, 
mens der en anden dag var 
så fyldt op i bussen, at ele-
verne måtte vente på den 
næste bus. 

Drastiske ændringer
Problemerne på busom-
rådet optager naturligvis 
også Fanøs borgmester, So-
fie Valbjørn. Hun opfordrer 
imidlertid til, at borgerne 
udviser tålmo-
dighed. 

”Jeg kunne 
godt ønske 
mig, at man 
havde lidt 
mere tålmo-
dighed i forhold til, 
at det er nyt, og at vi 
skal have fundet nogle 
måder, hvor vi får det 
til at lykkes. Der er al-
drig nogle områder, 
hvor man laver så dra-
stiske ændringer, og 

hvor den sidder lige i ska-
bet fra dag et,” siger Sofie 
Valbjørn. 

Evaluering fremskudt
Siden årsskiftet, hvor Fanø 
Kommune trådte ud af en 
aftale med Sydtrafik, har 
kommunen selv stået for 
busdriften. Det har fået 
klagerne og mailsene til at 
vælte ind hos kommunen, 
og det gør nu, at kommu-
nen har fremskudt evalu-
eringen af området. 

”Vi går i gang allerede i 
oktober med at evaluere på 
området, hvor vi lytter til 
alle de klager og mails, der 
er kommet. Men vi bliver 
nødt til at tage det samlet, 
for ellers bliver det et totalt 
rod,” siger Sofie Valbjørn. 

”Men det er vigtigt for 
mig at sige, at kritikken er 
fair, og at der er sket fejl, 
som ikke burde ske. Men 
jeg oplever en forvaltning, 
der arbejder på højtryk for 
at få løst de her udfordrin-
ger.” 

Tekst og foto: Lars Düwel

Borgmester opfordrer  
til bus-tålmodighed
Borgere på Fanø skal have tålmodighed 
med problemerne på busområdet 

Café Løven og Nymfen lukker

LUKNING – Fra den 30. 
september er det ikke læn-
gere muligt at få en kold 
fadøl eller en omgang baks-
kuld ved Café Løven og 
Nymfen ved Fanø Bad. De 
daglige ledere Torben og 
Annemarie Hansen har set 
sig nødsaget til at lukke ved 
udgangen af denne måned, 
efter hvad de selv beskriver 
som to gode sæsoner. 

”Alderen har simpelthen 
indhentet os. Vi må sande, 
at det er for hårdt som 60+ 
at dyrke sommercafé på 
Fanø, og at helbredet ikke 
er til at stå i køkkenet 12 
timer om dagen,” siger Tor-
ben Hansen og nævner, at 
det især er rygproblemer, 

der gør, at de må stoppe, 
mens legen er god. 

”Vi har haft nogle dejlige 
oplevelser, det er helt sik-
kert,” siger Torben Hansen. 

Kurt E. Nielsen, der 
drifter bygningerne, ser 
det som et slag for øen, at 
Torben og Annemarie har 
valgt at dreje nøglen ende-
ligt om. 

Ærgerligt for Fanø
”Det er jeg selvfølgelig ked 
af, det er klart. De har gjort 
det virkelig godt, og jeg sy-
nes, at det er ærgerligt for 
Fanø, for de var ved at fin-
de sit leje her på øen,” siger 
Kurt E. Nielsen og peger 
samtidig på, at der har væ-

ret en kamp med at få lov til 
at spille musik. 

”Der har været nogle ud-
fordringer med vores mu-
sik, hvor vi aldrig helt fik 
lov til at gøre, som vi ville. 
Men jeg synes, at de (Tor-
ben og Annemarie, red.) 
kæmpede en brav kamp,” 
siger Kurt E. Nielsen. 

Hvad, der fra den 30. sep-
tember skal ske med stedet, 
er stadig uvist. 

”Vi har selvfølgelig nogle 
tanker. Nu skal vi først fin-
de ud af, om det skal køre 
videre som café og restau-
rant eller om det skal æn-
dres til noget helt andet,” 
siger Kurt E. Nielsen. 

Hvad kunne det være? 
”Det er for tidligt at sige.”

Tekst og foto: Lars Düwel

Rygproblemer hos lederne gør, at caféen 
ved Fanø Bad lukker efter to sæsoner

Sådan så det ud, da Torben 
og Annemarie Hansen for to 
sæsoner siden blev nye ledere 
ved Café Løven og Nymfen.

Efterlønnere eller andet godtfolk søges
- med lyst til frisk luft, motion og omdeling af aviser

Fanø Posten vil gerne i kontakt med modne, stabile folk, 
der har tid og lyst til at bidrage til omdeling af aviser.

Arbejdet er nemt – alle postkasser skal have en avis  
– og selv vejret er bedre på vores avisruter! 
 
Fanø Posten holder vinterpause fra midt i december  
til starten af februar, mens der er mest koldt og mørkt  
– til gengæld går vi fra månedsavis til udgivelse  
hver anden uge i juni, juli og august. 
 
Vi giver en god løn, og de fleste ruter er på 5-700 aviser, 
som eventuelt kan deles ud over to dage.   
 

Omdelingen foregår i weekenden, men vi overvejer at 
flytte udgivelsesdagen til midt på ugen.

Derfor hører vi også gerne om dine ønsker i den retning, 
og vi vil generelt være så fleksible som muligt.  
 
Lige nu har vi en enkelt fast rute ledig, men får løbende 
brug for nye kræfter – også som afløser i perioder,  
hvis du har lyst til det.

Skriv gerne et par ord om dig selv til adressen:  
mail@fanoeposten.dk eller ring og hør nærmere 
hos redaktør Lars Düwel på telefon 42 41 09 99.

Nemt arbejde og godt vejr – var det noget for dig?

fanøposten.dk
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FUGLETUR – I september 
sidste år blev foreningen 
Fanø Fuglestation stiftet, 
og nu er foreningen klar til 
at invitere interesserede på 
fugletur ud for Sønderho. 

Det foregår den første 
søndag i hver måned, hvil-
ket betyder, at den næste 
fugletur er søndag den 7. 
oktober. 

Her vil turleder Søren 
Brinch stå for turen. Man 
mødes på diget ved Børsen 
i Sønderho klokken 9. Tu-
ren starter med ringmærk-
ning fra klokken 9 til 9.30 
og derefter vader man i 
bare ben ud på vaden for at 
se på vadefugle, terner, sæ-
ler og hvad der ellers kom-
mer forbi. Efter turen er der 

mulighed for at spise fro-
kost sammen på juice- og 
sandwichbaren Tre Søstre. 

Turene koster 75 kr. pr. 
deltager. Der er også den 
mulighed at blive kerne-
medlem af foreningen. Det 
koster 200 kr. og for med-
lemmer er turene gratis. 

Fanø Fuglestation be-
skriver sig selv som en for-
ening, der vil formidle na-
turen på Fanø og medvirke 
til en bedre forvaltning af 
vores yngle- og trækfugle 
her midt i Vadehavet.

Tekst: Lars Düwel 
Foto: Søren Brinch

Nystartet forening inviterer på fugletur 

Søndag den 9. september  
kl. 14-16
”Med Grundtvig i kærlighed  
og krise” i Sognehuset
Foredrag i sognehuset ved Det 
Danske Bibelselskabs generalsekretær 
Birgitte Stoklund Larsen, som vil tage 
udgangspunkt i sin anmelderroste  
bog ”Paradisskyggen”.
Gratis entré – kaffe 20 kr.
 

Torsdag den 13. september kl. 17
Gud & Mad: ”Dengang verden  
blev til…” i Nordby Kirke
Børnegudstjeneste målrettet de 3-8 årige 
med efterfølgende fællesspisning.
Hele familien er velkommen.  
Vi slutter senest kl. 18.30 med en 
godnatsang at gå hjem på

Søndag den 23. september kl. 11
Strikkegudstjeneste i Sønderho Kirke
I anledning af strikkefestivalen afholdes  
en meditativ gudstjeneste i Sønderho kirke.  
Tag gerne strikketøjet med
 

Tirsdag den 25. september kl. 15.30
Seniorgudstjeneste i Nordby Kirke
Vær med til en kort gudstjeneste i Nordby kirke efterfulgt  
af kaffe, fællessang og hyggeligt samvær i sognehuset

Søndag den 30. september kl. 11
Høstgudstjeneste i Nordby kirke
Vær med til at takke for høsten  
og livet i vores smukt pyntet kirke. 
Vi runder af med at spise frokost 
sammen i sognehuset

Torsdag den 4. oktober kl. 14-16
”Syng med højskolesangbogen” i Sognehuset
Vi mødes i sognehuset og synger efterårssange.
Kaffe 20 kr.

Søndag den 7. oktober kl. 11
Høstgudstjeneste  
i Sønderho kirke
Vær med til at takke for høsten  
og livet i vores smukt pyntet kirke.
Vi runder af med at spise  
æblekage i kirken

Tirsdag den 9. oktober 
kl. 9.30
”Kæmpen” i Fanø Biograf
Kirkerne på Fanø viser film  
i Fanø Biograf for alle,  
som har lyst til at være med.
Gratis entré

Læs mere på kirkernepaafano.dk

Send eller indlevér den udfyldte krydsord til: 
Fanø Posten, Hovedgaden 75, Fanø - senest onsdag den 3. oktober
Mærk kuverten ”Konkurrence” 
Sidste måneds præmie, et gavekort på 200 kr. til SuperBrugsen,  
kan afhentes i SuperBrugsen

Vinder af sidste nummers krydsord: B. Petersen, Peder Aarres Mark 13, Sønderho
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Med Fanø Fuglestation vil der den første søndag i måneden være mulighed for at se på vadefugle.
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Frits Brinch & Sønner ApS
Entreprenørforretning & Aut. Kloakmester

Sdr. Nytoft 11 - 6720 Fanø
75 16 42 57 - Kontor/fax: 75 16 41 81

Biltlf.: 29 26 56 76

Tommy Mejnertz

Mobil 20 28 66 62

Reparation og Vedligeholdelse ·
Fliser & Træterrasser ·

Alt havearbejde ·
Fældning af træer og hyben ·

Slåning af græs med · 
store og små maskiner 

Andre opgaver udføres ·

tømrer- og byggefirma
Ing. Henning Frosch

Lodsvej 41 ∙ 6720 Fanø

21 48 69 89

Næste avis 13. oktober
Deadline 3. oktober

JENSEN & JENSEN FANØ ApS
TØMRER og SNEDKER

Alt inden for tømrer- og snedkerarbejde udføres

KVALITET EN SELVFØLGE
Lars-Ole Møller Dahl Nybyvej 3 · Tlf. 4036 6484

EL-SERVICE
75 16 33 55

mobILtELEfon: 28 48 22 71

Torben Mahlers Tegnestue
Færgevej 2, 6720 Fanø

Tlf. 2086 3527 - mail: torben@mahler.dk
Arkitektarbejde herunder arbejde med fredede bygninger
Tilstandsrapporter & Energiberegninger – energimærker

www.denjyskeelektriker.dk

TJEK OS PÅ 

TRUSTPILOT

70 70 70 81
Fanø afd. mobil: 27 82 34 54

Nordby Renovation 
&  Slamsugning I/S

Slamsugning • Højttryksspuling
Kranarbejde udføres • Containere udlejes

40312337 - 40262337  '75162337
Niels Sørensensvej 12 - 6720 Nordby - Fanø

www.deresblik.dk ‧ deresblik@deresblik.dk

Aut. VVS-installatør og kloakmester
Sønder Nytoft 8 A - 6720 Fanø

Mobil Fanø afd. 40 91 57 11
Målerhusvej 3 - 6700 Esbjerg

Tlf. kontor 75 12 50 11

Salg og service af alle typer varmepumper

Ring for tilbud: 21 67 95 16

Din lokale fagmand

Fanø
Klima
Service

Fanønet
Tænk globalt   handel lokalt!
Bliv medlem af Fanøs lokale  
antenneforening og få hurtigt  
internet og et stort udbud  
af TV kanaler. 
Internet uden TV pakke  
er også muligt.  
Også i feriehuse og lejligheder.

Henvendelse på tlf. 75 16 13 86 (kontortid hverdage 9-11) 
eller via vores hjemmeside www.fanonet.dk eller Facebookside 
“Nordby Antenneforening Fanønet”, når du har brug for hjælp

Frivillige fejres 
med fest 28/9 
FRIVILLIGE – Igen i år 
markerer Fanø Kommune 
de frivilliges indsats med 
både fest og hæder. Det 
foregår til Frivillig Fredag 
den 28. september i Fanø 
Hallen, hvor der blandt 
andet vil blive uddelt årets 
initiativpris. 

Prisen går til et eller flere 
initiativer, der gennem det 
forløbne år har bidraget til 
en positiv udvikling på vo-
res lille ø. Sidste år var det 
Peter Michélsen fra Søn-
derho, der løb med prisen 
for hans initiativ med Ren 
Strand Fanø. Foruden hæ-
deren består prisen også af 
20.000 kr. 

”Det er en dag, hvor man 
over hele landet fejrer de 

frivillige for deres indsats 
gennem året,” fortæller 
Dorthe Lodberg, udvik-
lings- og uddannelsesko-
ordinater ved Fanø Kom-
mune. 

Byrådet beslutter 
Gennem det sidste stykke 
tid har man frit kunne ind-
stille et godt initiativ til pri-
sen. Hvem, der i sidste ende 
løber med hæderen, bliver 
besluttet af byrådet i kom-
munen. Det fulde program 
for Frivillig Fredag kan 
ses på kommunens hjem-
meside, og tilmelding er 
nødvendig ved at skrive en 
mail til bgpldl@fanoe.dk 

Tekst: Lars Düwel 

I kamp mod sclerose 
INDSAMLING – Hvis det 
banker på din dør søndag 
den 9. september, så kan 
du ikke automatisk gå ud 
fra, at det er naboen, der er 
ude på at låne sukker. Det 
er nemlig den dag, hvor Sc-
leroseforeningens frivillige 
indsamlere går på gaden 
for at samle penge ind, og 
på Fanø blæser flere bor-
gere til kamp mod sygdom-
men. En af dem, der samler 

ind på øen, er Rikke Hacke. 
Hun samler ind, fordi hen-
des svigerinde er ramt af 
sygdommen. 

”Min mands storesøster 
har sclerose – og hun har 
fået familien herovre på 
Fanø til at hjælpe med at 
samle penge ind til forsk-
ning i sclerose, når der 
samles ind,” siger Rikke 
Hacke. 

ladu

Igen i år 
samler hele 
landet ind 

til fordel for 
sclerose.

Toyota Ribe
Industrivej 36
Tlf. 76 88 11 88 

Toyota Vejen
Vestermarksvej 5  
Tlf. 75 36 17 66 

Toyota Esbjerg 
Hededammen 2                          
Tlf. 75 14 23 88 

Toyota Varde
Jeppe Skovgårdsvej 21
Tlf. 76 54 22 00

Åbent: Man-fre 9-17, søn 11-16 · Louis Lund A/S · www.louis-lund.dk

Køb en bil hos Toyota Louis Lund
og få  TRYGHED  

og op til 8 års garanti  
med en Louis Lund Serviceaftale.



ÅBNINGSTIDER 
MANDAG - FREDAG 7.00 -17.00
LØRDAG 9.00 -13.00

BYGMA FANØ
Strandvejen 10B, 6720 Fanø
Telefon: 75 16 37 00

Priserne gælder fra lørdag den 8. september til og med fredag den 21. september – så længe lager haves
Med forbehold for udsolgte varer, manglende leveringer, fejl i prissætninger og evt. offentlige indgreb  
Alle priser er inkl. 25 pct. moms

Ta’ 2 stk

3.999,-

Spar 35%
på Fiskars redskaber*

BRÆNDETÅRN ASK    
• 1,8 kvm 
• Lufttørret 
• Let at tænde 
• Tørretid før brug 4-8 uger
• Brændværdi ca. 3.000 kcal/kg

Nr. 161939

Pr. palle 2.199,-
GRATIS LEVERET PÅ 1 ADRESSE PÅ FANØ

HAVESTØVSUGER  RYOBI  
• 3000w 
• Blæseefekt med op til  
 14 kvm/min 
• Beholderkapacitet 45 liter 
• Vægt 5,1 kg

Nr. 174480

POSTKASSE  BOSCA

• Hvid eller galvaniseret

Nr. 028111 - 028109

13995

SPAR
399,-

VED KØB AF 2 STK

SPAR 

34905

FØR 1049,-

SPAR 

110,-
FØR 24995

69995

BYGMA FANØ

HENT TILBUDSAVISEN I BUTIKKEN  ELLER PÅ BYGMA.DK


