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sætte nye standarder 
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Kunstner vil donere 
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– restauratører raser
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Realen skal stå 
på egne ben

Fanø Kommune vil sælge bygningen, der huser Realen, 
som derfor har fået den tilbudt for 2,1 mio. kr.  

– formand Kent Nymark ser et køb  
som absolut realistisk 
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HUSSALG – Som en del 
af Fanø Kommunes bud-
getforlig ønsker byrådet 
at sælge den bygning, der 
i dag huser spille- og kul-
turstedet Realen. Der har i 
lang tid været stor diskus-
sion og mange meninger 
omkring kommunens rolle 
og engagement i Realen, 
der har en huslejefritagelse 
på 175.000 kroner om året.

Byrådet ønsker at give 
Realen to år til at rejse de 
2,1 millioner kroner, som 
er bygningens vurderings-
pris. Hvis den ikke er solgt 
til den tid, ryger bygningen 
ud i et offentligt udbud.

Delvist tilskud i 2020
”De får et år mere i 2019 
med en husleje på nul kro-
ner og i 2020 får de et del-
vist tilskud fra kommunen. 

Tanken er at hjælpe den 
selvejende institution med 
at stå på egne ben. Alle 
anerkender, at Realen har 
skabt noget godt for Fanø, 
men det skaber også en 
masse polemik, hvordan 
Realen er støttet 
af kommu-
nen,” siger 
borgme-
ster Sofie 
Valbjørn. 

Rea-
lens 
formand, 
Kent Nymark, 
blev glad, da han 
først hørte om planerne. 

”Jeg ser det som en an-
erkendelse af det enorme 
arbejde, som vores kreative 
direktør (Jeanett Exner, 
red.) sammen med de fri-
villige har lavet. Det er et 
skulderklap i min optik,” 
siger Kent Nymark. 

Det var den lokale kultu-
rildsjæl Jeanett Exner, der i 
2012 startede Realen sam-
men med Jesper Møller Pe-
dersen. Efter et par år med 

fuld fart og store koncert-
navne, men med røde tal 
på bundlinjen, trådte Jesper 
Møller Pedersen ud af Rea-
len. I november 2016 blev 
Realen til en selvejende 
institution, og siden da har 
den kreative direktør sam-
men med en hær af frivil-
lige drevet Realen fremad. 
For nylig kom Realen med 

årets regnskab, der vi-
ste et overskud 

på 137.000 
kroner. Nu 
får Realen 
mulighe-
den for at 

blive herre i 
eget hus – og 

det er realistisk, 
mener formanden.

”Det er noget, vi skal 
have drøftet i bestyrelsen 
nu, men jeg ser det da som 
en absolut realistisk mulig-
hed at finde pengene,” siger 
Kent Nymark. 

Kan I forrente et lån I den 
størrelse, eller skal I satse 
på fonde og måske endda 
folkeaktier? 

”Det er noget, vi skal 
have talt om først. Det er 
ikke noget, jeg har en fær-
dig opskrift på lige nu.” 

Jeanett Exner var i som-

mers ude med noget af en 
skideballe til øens politi-
kere, som hun anklagede 
for ikke at arbejde med 
kærlighed til Fanø, men 
med ’hensigter fedtet ind 
i bagved liggende motiver 
om magt og personfnid-
der’. Byrådsmedlem Niels 
Heinel, der er byrådets ud-
pegede medlem af Realens 
bestyrelse, mener dog ikke, 
at salgsoplægget skyldes et 
horn i siden på Realen.

Kort og kontant svar
”Der er selvfølgelig forskel-
lige meninger og uenighe-
der, men jeg fornemmer, at 
der er opbakning til at gøre 
det på den her måde,” siger 
Niels Heinel.

Christian Lorenzen fra 
Konservative kaldte i som-
mers Jeanett Exners be-
skyldninger for både ’groft, 
over stregen og grænsende 
til injurierende’. Adspurgt 
i dag om salget af bygnin-
gen har noget med sagen at 
gøre er svaret kort og kon-
tant: 

”Intet. Det har intet med 
den sag at gøre,” siger Chri-
stian Lorenzen. 

Tekst og foto: Lars Düwel

Har du ikke fået 
avisen i postkassen?

mail@fanoeposten.dk

Så send en mail med din adresse  
og telefonnummer på

Jørgen og Christel Seyfarth tør ikke tro på den 
gode, gamle talemåde ’tredje gang er lykkens 

gang’.
For når vand og vind for andet år i træk arbejder imod 

en, så afholdelsen af Strikkefestivalen – med flere  
tusind gæster – i sidste ende afhænger af en  
vejrprognose, så kan det hurtigt komme til at forstyrre 
nattesøvnen. 

Og i Jørgen Seyfarths tilfælde også stemmen der 
på grund af stress var forsvundet i flere dage efter  
Strikkefestivalen 2018. 

De slap med skrækken og med strikkegarnet  
nogenlunde tørt, men som man kan læse her i  
avisen, tør de ikke tage chancen til næste år.  
Arrangørerne trækker sig i sikkerhed ved Fanø  
Hallen, hvor de sikkert får stablet en lige så fantastisk  
festival på benene. 

Men vejrgudernes uvilje mod Strikkefestivalen er 
ikke kun uheldigt for det vedholdende og myreflittige 
arrangørpar – det er i særdeleshed også uheldigt for 
politikerne i byrådet. 

Det er ingen hemmelighed, at de gør alt, hvad de 
kan for at lokke flere arrangører hen på eventpladsen.  
Men det er altså bare mere udfordrende at stå for  
arrangementer på Fanø, end det er på fastlandet. 

Det har Fannikerdagene også måtte sande,  
hvorfor de har kæmpet en indædt kamp for at få lov til 
at blive på deres fortrukne placering på p-pladsen ved  
færgeoverfarten, hvilket nu ser ud til at lykkes. 

Men som festivalarrangør Jesper Møller Pedersen 
fra Fanø Vesterland påpeger her i avisen, så er  
eventpladsen en tange ud i alt det, Fanø brander sig på. 

Derfor bør man overveje at tage en chance, lytte til 
de mange ihærdige ildsjæles ønske og få skabt nogle 
forhold på eventpladsen, der kan være med til at gøre 
pladsen til et trækplaster for Fanø. Uden arrangørerne 
behøver være afhængige af vejrgudernes lune.
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En strikkepind  
i øjet på byrådet

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. 

Kommunen vil sælge Realen, der får to år 
til at skrabe 2,1 million kroner sammen, 
hvis de gerne vil være herre i eget hus 

Kommunen tilbyder Realen 
at blive herre i eget hus 

Billedtekst

Formand Kent Nymark kan om to år sammen med resten af Realen blive herre i eget hus, hvis de kan skrabe 2,1 mio. kr. sammen.
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STRANDVEJEN 59
V. FANØ BAD
6720 FANØ
INFO@FANOLYS.DK
WWW.FANOLYS.DK

ALT TILBEHØRET TIL ADVENTSSTAGEN
Stjerner, bakker, bånd, 1-2-3-4 tal  
og meget, meget mere

JULEUNIVERS 
NISSER 

LANTERNER 
ADVENT 
JULELYS 

JULEKUGLER 
OG MEGET 

MERE

Kaj Bojesen  
Nissemor  599,95 kr
Kaj Bojesen  
Julemand 599,95 kr
Kaj Bojesen  
Abe  899,95 kr 
Nissehue  
til abe  149,95 kr

STORT NISSEUDVALG
Nisser i alle mulige  
størrelser og farver
Priser fra 29,95 kr.

– 80 KVM KUN MED JUL... KOM IND OG MÆRK  
DEN HELT SPECIELLE JULESTEMNING

ÅBEN ALLE UGENS DAGE FRA 10-00-17.30

ET KIG IND I JULEUNIVERSET
Fanø Lys –  et imponerende juleunivers med ALT til julen  
– med masser af inspiration og lækre varer

JULETING
Servietter med biler – adventsglas 1-2-3-4  
– krus – æsker/dåser
Priser fra 29,95 kr.

ÅRETS NISSEPAR 
2018

 MAGNE & VICTORIA
Vi har  

KLARBORG NISSER

NISSERING OG SNEMANDSRING  
TIL FYRFADSLYS
Priser fra 159,95 kr.

SELVDYP
Lav dit eget kalenderlys  
i vores selvdypafdeling
Åbent hver dag fra 10.00-17.30

BESØG FANØ LYS 
JULEUNIVERS

Sønderho

Nordby

Strandvejen

Strandvejen

Fanø Bad

Sønderho

Nordby

Strandvejen

Strandvejen

Fanø Bad
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SuperBrugsen Fanø, Hovedgaden 87, Nordby – Tlf. 75 16 20 09 – www.brugsenfano.dk
Hvor ikke andet er nævnt gælder tilbuddene fra søndag den 14. oktober til og med fredag den 19. oktober – så længe lager haves
* Se alle vareundtagelser i butikken

SuperBrugsen Fanø

Marianne har 40 års jubilæum og det fejrer vi  
med masser af forrygende jubilæumstilbud

JUBILÆUMSFEST  
I SUPERBRUGSEN FANØ

MARIANNES  
JUBILÆUMSOST
45+, mellemlagret  
Ca. 900-1000 gram 

MORGENPAKKE  
FRA BAGEREN
8 rundstykker  
1 dagens stang  
1 dagens rugbrød

BAGERENS  
OREOKAGE

RIBBENSTEGSVINEKAM

NYHED FRA  

LAUDRUP VIN

TØJBAMSE
Flere varianter 

1 KG SVINEKOTELETTER

GRATIS MULEPOSE TIL ALLE  
VAREKØB OVER 100,- 

Max. én mulepose pr. kunde.  
Gælder kun onsdag den 17. oktober

SLÅ MED TERNINGER OG FÅ RABAT  
Slå 4 x 4 med fire terninger  

og få 40% rabat på hele varekøbet.  
Gælder ikke i bager og kiosk samt enkelte øvrige undtagelser*  

Gælder fra mandag den 15. oktober

XANADU EXMOOR
Rød eller hvid  
Australien, 75 cl. 

KUN

40,-

Pr. 1/2 kg

1995

Pr. 1/2 kg

1995

8-10 stk

40,-

2 stk

150,-

400 g

35,-
Pr. stk

7995

Alle dage 
kl. 7.00-11.00

Pr. stk. 159 kr.

Pr. stk

50,-

SPAR 29,95

CHRISTGAU  
KAFFEBØNNER
Tre varianter 

400 g

35,-

UHØRT BILLIGT
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SuperBrugsen Fanø, Hovedgaden 87, Nordby – Tlf. 75 16 20 09 – www.brugsenfano.dk

SuperBrugsen Fanø

Hvor ikke andet er nævnt gælder tilbuddene fra søndag den 14. oktober til og med fredag den 19. oktober – så længe lager haves

GRATIS  
GRÆSKARSKÆRING
TIRSDAG 16. OKTOBER KL. 11-15

Få udstillet dit græskar  
ved SuperBrugsen  

og vær med i konkurrencen  
om flotte præmier

Vigtigt – medbring  selv skæreredskaber

COOP PÅLÆG
Flere varianter
70-125 g. Frit valg

KIMS CHIPS
Flere varianter  
70-125 g. Frit valg

NESCAFE  
SPECIALITETER
Flere varianter VEJ SELV SLIK

COOP KARTOFLER  
Dybfrost, 500-900 g
Flere varianter, frit valg

1,5 L FAXE KONDI,  
PEPSI, NIKOLINE 
ELLER EGEKILDE
Flere varianter

KAREN VOLF 
ÆBLESKIVER
Dybfrost 
560 g

BROCCOLI
Danmark  
kl. 1, 400 g

AMO HVEDEMEL
2 kg. 

KUN

15,-

1 pakke

9,-

1 pose

14,-
+ pant

12,-

1 pose

10,-

Pr. 100 g

695

1 pose

9,-

1 stk.

10,-

1 pose

22,-

VANVITTIGT 
BILLIGT
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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

ORIENTERING

Fanø Østersfestival har fået tilladelse til at råde over 
vejarealet ved Håndværker og Industriforeningens 
Hus ( Strien) Lindevej 3-5 og Suensonsvej  
fra 14. til 17. oktober 2018

15. og 16. oktober 2018 fra kl. 8-18 bliver del  
af Lindevej og Suensonsvej spærret.

Parkeringspladserne ved Skolevej overfor  
Rådhuset bliver reserveret til arrangørerne af  
Fanø Østersfestival fra 14. til 17. oktober 2018.

Hovedgaden vil være åben i samme periode i år.

om spærring af del af Lindevej  
og Suensonsvej 15.-16. oktober

Fanø
Kommune
www.fanoe.dk

Skolevej

Lindevej

Su
en

so
ns

ve
j

Afspærring

Afspærring

P-pladser 
reserveret 
arrangøren

Afspærring

Fanø Kommune afholder borgermøde nr. 2  
i forbindelse med revision af den bevarende 
lokalplan for Sønderho (Lokalplan 19).

Til arrangementet kan du høre mere om  
lokalplanens status og de forskellige overvejelser,  
der ligger til grund for forslaget.

Fanø
Kommune
www.fanoe.dkBORGERMØDE

Torsdag den 11. oktober kl. 19-21  
i Sønderho Forsamlingshus

Telebus overtager taxakørslen 
– restauratører raser

TELEBUSORDNING – 
Kommunen har skrottet 
planerne om, at det er øko-
nomisk holdbart at lade en 
taxa køre rundt på Fanø. 
Derfor har den indgået en 
aftale med Esbjerg Taxa, 
hvor der i stedet indsættes 
en såkaldt telebus, der kan 
bestilles til at køre fra stop-
pested til stoppested med 
en bestillingstid på to ti-
mer. Telebussen er udstyret 
med lift, da den samtidig 
skal fungere som visitati-
onsbus for borgere på Fanø 
med det behov. 

Den nye telebusordning 
og afskeden med taxaen 
vil ifølge Iver Cenholt, ejer 
af Nørby Kro, få store kon-
sekvenser for hans forret-
ning. 

”Man skulle jo tro, at 
kommunen bevidst var ude 
på at slå os ihjel. Jeg tænker 
umiddelbart, at de må have 
slået hovedet hele bundtet,” 
siger Iver Cenholt. 

Han giver et eksempel: 
Den 19. oktober har kroen 
et arrangement med James 
Rasmussen Trio. 

”Der har vi nogle gæster 
fra Esbjerg, og det er nogle 
af de tunge drenge. Der 
kommer 16 mand ved ét 
bord, og de lægger virkelig 
nogle penge. De ringede 
her for to timer siden og 
ville snakke om at annulle-
re deres bestilling, for hvor-
dan skulle de komme her-

ud og tilbage igen. Så skulle 
jeg tilbyde at køre dem selv, 
men så skal jeg køre frem 
og tilbage for at redde kom-
munen. Det kommer ikke 
til at ske i ret lang tid,” siger 
Iver Cenholt. 

”De trækker gulvtæppet 
væk under os. Det bliver 
meget mærkbart det her. 
Hvis vi har et guldbryllup, 
så vil folk jo ikke hjem al-
lerede klokken 23.” 

Ikke fleksibel nok 
Hos Kellers Badehotel ved 
Fanø Bad er man overbe-
vist om, at den nye ordning 
vil betyde færre kunder. 

”Jeg synes ikke, ordnin-
gen er fleksibel nok. Den 
gør, at mange af vores lo-
kale gæster, som vi jo le-
ver af, ikke kan være lige 
så spontane og tage ud at 
spise, fordi de skal være 
bekymrede for, hvordan de 
kommer hjem,” siger Sanne 
Juul Jensen, der sammen 
med sin mand, Lars, for-
pagter stedet. 

”Vi er jo ikke ligefrem 
i gåafstand fra færgen, så 
vi kommer uden tvivl til 
at miste gæster på det her 
hen over vinteren.” 

Kommunen har fået en 
række tal fra Esbjerg Taxa, 
der viser, at der i gennem-
snit har været ti taxature 
om dagen på Fanø det sid-
ste stykke tid. Men Sanne 
Juul Jensen mener ikke, at 

det er retvisende for bru-
gen af taxa. 

”Man skal tænke på, at 
de tal stammer fra en pe-
riode, hvor vejret har været 
godt, og hvor folk derfor 
har kunne tage cyklerne. 
Det er klart, at der vil være 
større efterspørgsel efter en 
taxa om efteråret og vinte-
ren. 

Men er det i sidste ende 
kommunens ansvar at sørge 
for, at jeres gæster kommer 
frem og tilbage?

”Jeg må jo ikke transpor-
tere gæster, for det har jeg 
ikke bevilling til. Det er 
måske ikke kommunens 
ansvar, men hvad skal vi 
så gøre? Så skal lovgivnin-
gen laves om, så det bliver 
Uber på Fanø, så skal jeg 
dælme nok få mine gæster 
frem og tilbage, men jeg er 

selvfølgelig heller ikke inte-
resseret i at tage brødet ud 
af munden på taxavogn-
mand,” siger Sanne Juul 
Jensen. 

En svær sag  
”Jeg vil gerne medgive over 
for kommunen, at det er en 
kompleks sag, for de skal jo 
også drive en forretning, li-
gesom jeg skal. Men der er 
jo også den risiko ved det 
her, at folk sætter sig bag 
rattet med alkohol i blodet, 
fordi de ikke kan få en taxa 
eller en telebus.” 

Telebusordningen star-
tede den 8. oktober, mens 
der kommer en ændret kø-
replan for bussen den 22. 
oktober.

Tekst: Lars Düwel

Taxastop på Fanø får restauratører op ad 
stolen. Telebus skal bestilles to timer før

Besparelse på 650.000 kr. årligt  
Samtidig med indførslen af telebussen reduceres kon-
trakten med De Blå Busser med 20 pct. svarende til 
cirka 650.000 kroner årligt. Det betyder, at rutebilen 
vil køre fra kl. 7.40 til 18.30. I morgentimerne fra 6.30 
til 7.45 erstatter telebussen dermed rutebilen og kø-
rer i rute med endestation i Sønderho. I aftentimerne 
fra 19.00 til 23.00 erstatter telebussen rutebil og taxa. 
Når telebussen ikke er ude at køre, vil den holde ved 
færgen. Prisen for telebussen er 40 kr. for voksne og 
20 kr. for børn. Børn med skole- eller ungdomskort 
kører gratis. 

Køreplanen for bussen bliver derudover ændret, 
så bussen i dagtimerne frem til klokken 15.30 ikke 
kører til Fanø Bad og Rindby Strand for i stedet at 
kunne prioritere at køre forbi Fanø Skole på samtlige 
afgange. 

Molslinjen får godkendelse til fusion 
med Danske Færger A/S

FUSION – Et stort skridt 
i Molslinjens ønske om at 
overtage Danske Færger 
A/S er blevet taget: Kon-
kurrence- og Forbrugersty-
relsen (KFST) har nu god-
kendt den ønskede fusion, 
hvilket betyder, at Molslin-

jen kan få enekontrol over 
Danske Færger. 

”På baggrund af de fore-
liggende oplysninger er det 
Konkurrence- og Forbru-
gerstyrelsens vurdering, at 
den anmeldte fusion ikke 
hæmmer den effektive kon-
kurrence betydeligt. Fu-
sionen skal derfor godken-
des,” konkluderer KFST. 

Ikke helt på plads
Meddelelsen væk-
ker naturligvis glæ-
de hos Molslinjens 
direktør Carsten 
Hansen. 

”Vi er selvfølgelig 
glade for, at vi har 
fået afgørelsen fra 

Konkurrencestyrelsen, og 
nu glæder vi os til at kom-
me videre i processen,” si-
ger Carsten Hansen. 

Han gør opmærksom på, 
at den endelige aftale mel-
lem de to færgeselskaber 
endnu mangler at falde på 
plads, hvilket man regner 
med vil ske i slutningen af 
oktober. 

Konkurrencestyrelsen meld-
te jo ud over for os før somme-
ren, at der sandsynligvis ville 

ligge en afgørelse relativt hur-
tigt. Nåede I at blive nervøse?

”Jeg ved ikke, om vi nå-
ede at blive nervøse. Jeg 
synes, det er vigtigt, at det 
er et ordentligt arbejde, 
der bliver lavet, og det er 
jo det, som Konkurrence-
styrelsen er sat i verden for. 
Så det har jeg ikke nogen 
holdning til,” siger Carsten 
Hansen. 

Kan du løfte noget af sløret 
for, hvad der kommer til at ske, 

når og hvis I overtager 
Danske Færger?

”Det kan jeg sim-
pelthen ikke. Det er 
for tidligt, i og med 
handlen ikke er af-
sluttet.” 

Tekst: Lars Düwel

Overtagelse hæmmer ikke konkurrencen, 
vurderer Konkurrencestyrelsen
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STRIKKEFESTIVAL – Ef-
ter endnu en Strikkefesti-
val med vind i teltene og 
en vandstand, der tvang 
gæsterne til at smide sko og 
strømper, har arrangørerne 
Jørgen og Christel Seyfarth 
fået nok. Næste år kom-
mer Strikkefestivalen ikke 
til at blive gennemført på 
den såkaldte eventplads; p-

pladsen ved siden af lystbå-
dehavnen på Fanø. 

”Vi kommer til at stå for 
Strikkefestivalen i 2019 og 
nok også i 2020. Men det 
kommer til at foregå et an-
det sted, for det er for risi-
kabelt for os nede på den 
plads. Vi er meget udsatte 
over for vejret,” siger Jør-
gen Seyfarth. 

Strikkefestivalen 2018, 
der blev afholdt 20.-23. sep-
tember, blev igen i år en 
kamp mod både vind og 
vand. Værst stod det til om 
fredagen, hvor Postvejen 
omkring middagstid og 
ud på eftermiddagen blev 
oversvømmet. Tre boder 
inde i festivalsteltet måtte 
rykkes, fordi vandet løb 
ind i teltet. 

”Vandet steg ind over 
kajen, og det er vi vant til. 
Men at det pludselig steg så 
meget og så hurtigt havde 
vi slet ikke taget højde for,” 
siger Jørgen Seyfarth.

Fri for katastrofer
Han forklarer, at man hav-
de taget sine forholdsregler 
ved blandt andet at sikre 
festivalsteltet med storm-
pløkker og ekstra stropper. 
I det store helhedsbillede 
slap Christel og Jørgen Sey-
farth med skrækken, og 
festivalen blev gennemført 
uden større katastrofer. 
Strikketøj, scene og alt det 
tekniske udstyr gik fri for 
skader, og gæsterne holdt 
humøret højt på trods af 
vejret. 

”Men vi tør altså ikke 
håbe på, at tredje gang er 
lykkes gang,” siger Jørgen 
Seyfarth. 

I 2017, hvor Strikkefesti-
valen for første gang blev 

afholdt ved eventpladsen, 
kæmpede arrangørerne li-
geledes med hård vind og 
forhøjet vandstand. 

Kommunen har ellers 
postet en del penge i at 
gøre pladsen attraktiv for 
arrangører som Christel og 
Jørgen Seyfarth. El-lednin-
ger er blevet trukket under 
jorden hen til pladsen, og 
der er blevet udgravet klo-
akforsyning. I foråret blev 
der fjernet en stor del af 
den muld og fugtige sand-
jord, der lå på pladsen, og 
i stedet blev der lagt knust 
asfalt ud for at stabilisere 
overfladen, så området 
uden problemer kan bruges 
til parkeringsplads.

Borgmester Sofie Val-
bjørn finder det uheldigt, 
hvis parret ikke ønsker at 
blive – men henviser til at 
forvaltningen har inviteret 
dem til et møde. 

"Vi må se, om vi kan fin-
de en løsning. Der findes jo 
mange forskellige måder 
at komme den slags til livs 
på, men det skal selvføl-
gelig være inden for rime-
lighedsens grænser," siger 
borgmesteren.

Men hvis du står og ser på 
pladsen, ser du så en parke-
ringsplads eller en eventplads?

"Jeg vil rigtig gerne, at 
det bliver begge dele. Jeg 
synes, det ville være ærger-

ligt, hvis det bare er en trist 
parkeringsplads."  

Jørgen Seyfarth gør sig 
allerede tanker om, hvor 
næste års festival kommer 
til at udfolde sig, og hvor-
dan det kommer til at se ud. 

Samarbejde med hallen
”Vi tænker at indgå et sam-
arbejde med Fanø Hallen, 
hvor der er en parkerings-
plads ved siden af. Hvis vi 
kan rejse et telt dér, så lig-
ger det dog mere beskyttet. 
Det telt skal så ligge i for-
længelse af hallen, og der 

kan vi skabe en illusion af 
at være ved stranden,” si-
ger Jørgen Seyfarth. 

”Hele væggen rundt i 
hallen kan dekoreres med 
billeder med motiver af 
strand- og klitmiljø. I loftet 
laver vi en himmel, hvor vi 
trækker gardiner hen over 
med blåt lys bagved, som 
så skal illustrere himlen og 
solen. Det er de spæde tan-
ker, vi har gjort os." 

Tekst: Lars Düwel 
Foto: Christel Seyfarth  
og Margrethe Svanhede

Strikkefestival flygter fra eventplads

Den forhøjede vandstand 
nåede ind i teltet om 

fredagen og gjorde, at tre 
boder måtte flyttes.

Igen i år kæmpede Strikkefestivalen med vind og vand. Det får nu arrangørparret 
Christel og Jørgen Seyfarth til at rykke teltpælene væk fra eventpladsen

Postvejen, der løber forbi 
eventpladsen, stod under 
vand. 
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Strikkefestival flygter fra eventplads
Fanø Vesterland:  
Hvad vil man med pladsen?
AMBITIONER – En anden 
arrangør, der hvert år må 
sætte sin lid til vejrguder-
ne, er Jesper Møller Peder-
sen. Én gang om året står 
han for musikfestivalen 
Fanø Vesterland, der også 
afholdes på eventpladsen. 
Han savner en plan fra 
kommunens side om, hvad  

man vil med pladsen ved 
lystbådehavnen. 

”Vi har en kommune og 
en ø, der brander sig på Va-
dehavet og på vores unikke 
natur. Så er vi så privilege-
rede, at vi har en fantastisk 
plads på en tange, der lig-
ger lige ud i alt det, som 
vi brander os på. Så jeg 
savner, at man finder ud 
af, hvad det helt præcist er, 
man vil med den plads,” si-
ger Jesper Møller Pedersen, 
der mener, at udfordringer-
ne må kunne løses.  

"Det må krible i fingrene 
på kommunens arkitekter 

for at finde på nogle løsnin-
ger, der gør, at pladsen kan 
modstå vind og vejr. Hvis 
det indebærer at bygge en 
betonmur på en halv meter 
rundt om pladsen, så må 
det være sådan, det er."

Fanø Vesterland arrange-
res i maj måned og havde i 
år et fantastisk vejr. Fri for 
klager gik festivalen dog 
ikke, og de handlede især 
om én ting. 

”Folk synes, belægningen 
er for dårlig. Det er hårdt at 
gå rundt på knust asfalt i 
to dage,” siger Jesper Møl-
ler Pedersen, der dog ikke 

har i sinde at tage 
sit gode tøj og for-
lade pladsen. 

”Det er en del af 
Fanø Vesterlands DNA, 
og det ville ikke give me-
ning for os at lave festival 
på en græsplæne, der lige 
så godt kunne ligge i Tjære-
borg. Så vi bliver, men det 
er ærgerligt, at man ikke 
har større ambitioner for 
pladsen."

ENT-formand Christian 
Lorenzen vil gerne høre 
om ønskerne fra Jesper 
Møller Pedersen – og andre 
interesserede. 

”Det vil vi 
rigtig gerne tage 

en dialog med de store ar-
rangører om – både med de 
nuværende og potentielle 
nye om, hvad de forestiller 
sig med pladsen,” siger 
Christian Lorenzen.
Han understreger, at der 

er sat 750.000 kroner af næ-
ste år til at gøre pladsen 
færdig, hvilket blandt an-
det indebærer rekreative 
områder. 

Fannikkerdagene bliver på havnen
FANNIKERDAGENE – 
Alt tyder på, at Fanniker-
dagene alligevel får lov til 
at holde deres årlige fest på 
parkeringspladsen ved fær-
geoverfarten. 

På et ENT-udvalgsmøde 
den 30. september indstil-
lede udvalget nemlig til 
Esbjerg Kommune, der har 
myndigheden på området, 

at ’forskriften for udendørs 
støjende kultur- og mu-
sikaktiviteter tilbageføres 
til den tidligere forskrifts 
bestemmelser’.  

Det betyder, at Fanniker-
dagene igen kan få bevil-
ling til at spille musik indtil 
kl. 02. 

”Det er vi selvfølgelig 
glade for. Vi går ud fra, at 

den endelige godkendelse 
er en formalitet, og så bli-
ver det godt at få noget ar-
bejdsro,” siger Trine Buhl, 
frontkvinde i Fannikerda-
gene på Fanø. 

For udsat for vejret
Alternativet havde været, 
at Fannikerdagene skulle 
holdes på eventpladsen, 

hvilket har været en prio-
ritet for kommunen ifølge 
Trine Buhls oplevelse. 

Men det har foreningen 
kæmpet med næb og kløer 
for at undgå, da store dele 
af indtægterne falder de 
sidste timer indtil klokken 
2 primært oppe i baren og 
fordi, eventpladsen er for 
udsat for vejret.

”Vores arrangement er 
ikke egnet til at komme 
hen på eventpladsen. Det 
er blandt andet på grund 
af de samme risikoelemen-
ter som blæst og vand, som 
Strikkefestivalen også har 
kæmpet med,” siger Trine 
Buhl.

 
Tekst: Lars Düwel

Jesper Møller Pedersen, 
arrangør af Fanø Vesterland, 

savner større ambitioner  
for eventpladsen ved 

lystbådehavnen.
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DONATION – For at und-
gå at et helt unikt stykke 
kulturhistorie dør ud, har 
kunstneren Jørgen von 
Hahn valgt at donere et 
Beiderwandtæppe til kir-
ken i Sønderho. Tæppet, 
hvis navn bedst kan over-
sættes til ’begge vægge’, 
udmærker sig ved, at det 
ikke har en vrang side. Bro-
deriet har nemlig et møn-
ster på både for- og bagside, 
hvilket skyldes en speciel 
vævningsteknik. 

”Det er helt unikt, og det 
er et stykke vigtigt kultur, 
der er ved at uddø. Det er 
sidste øjeblik, for der er me-
get få mennesker, der ken-
der til tæppet,” siger Jørgen 
von Hahn med passion i 
stemmen. 

For den lokale kunst-
ner, der har tegnet og ma-
let størstedelen af sit liv 
og siden 1959 er kommet i 
Sønderho, er det vigtigt, at 
historien omkring Beider-
wandtæppet ikke går tabt. 

Tæppet har sin oprindelse 
på De Frisiske Øer, hvilket 
er den række af øer, der lig-
ger langs Nordsøen og der-
med også tæller Fanø som 

et af de nordligste punkter. 
Tæpperne stammer helt til-
bage fra 1100-tallet og blev i 
mange år brugt som isole-
ring i alkover, en lille luk-

ket sengeniche i væggen 
eller et skab. Men da man i 
slutningen af 1800-tallet be-
gyndte at bruge mere mo-
derne former for isolering, 
gik Beiderwandtæppet 
stille og roligt i glemmebo-
gen. Og nu er det altså ved 

at dø helt ud. ”Der er meget 
få mennesker i dag, der er 
klar over, at sådan et stykke 
unik kultur findes. Histori-
en er ved at dø ud. Det sy-

nes jeg er synd. Jeg er af den 
overbevisning, at hvis man 
vil frem, så må man først se 
tilbage. Beiderwandtæppet 
fortæller en historie om en 
tid, hvor analfabeter måtte 
ty til billedsproget for at 
fortælle historien,” siger 
Jørgen von Hahn, der i 1990 
stiftede Fanø Flisemuseum. 

Det tæppe, som Jørgen 
von Hahn ønsker at donere 
til menighedsrådet, er cirka 
200 år gammelt og fortæller 
blandt andet historien om 
Adam og Eva, hvor de spi-
ser af den forbudte frugt.

Forbindelse til Fanø
Den 77-årige kunstner er 
ikke sikker på, hvor tæppet 
præcis stammer fra. Men 
det er sandsynligt, at det 
er fra Fanø, da det ikke er 
lige så højt, som nogle af de 
tæpper, man ved stammer 
fra de tyske øer. Men at der 
har hængt Beiderwandtæp-
per på Fanø har Jørgen von 
Hahn set med egne øjne. 

”Da jeg kommer til Søn-
derho i ’59, ser jeg dem 
hænge både i Oldemors 
Hus og i Nøbbes Hus. Så 
tæpperne har en historisk 
forbindelse til Fanø," siger 
Jørgen von Hahn. 

Han har en samling på i 
alt ni tæpper, og han kan 
forestille sig med tiden at 
udlåne nogle af tæpperne 
til andre steder.

Menighedsrådsformand 
Karen Gejl Friis ønsker ikke 
at kommentere donationen, 
før den har været vendt på 
næste menighedsrådsmøde 
den 30. oktober. 

Tekst og foto: Lars Düwel

  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

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!

BLIV NU MEDLEM AF VORES
STORE KUNDEPANEL!
Den store glidende-overgangsglas-studie

  Esbjerg, Østervangsvej 4b, Tel: 75 17 17 42
AFTAL GRATIS SYNSTEST: www.optik-hallmann.com Med                         brilleglas af høj kvalitet fra Tyskland

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

Premium
overgangsbriller

TESTKUNDEPRIS
HALLMANN

  3.000,–kr.

Tilbudet gælder til og med d.30.11.2018 – tilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter/gavekort. * inkl. et stel fra vores Vienna Design kollektion til en pris på 600 kr. og to premium overgangs-glas i freeformteknologi MG Vitality med letvægtsmateriale brydningsindeks 1,6 Dual 
superantirefleks-behandlede, hærdning og cleancoat. ** Før prisen er beregnet efter den regulær prisliste fra 02/2018  Meisterglas mærke brilleglas som er 3.500 kr. for et enkelt MG Vitality 1,6 Dual glas og et Vienna Design stel til 600 kr. Der giver en samlet pris på 7.600 kr. Gyldig for et nyt køb.

– hele øen rundt !

”Det er et stykke vigtigt 
kultur, der er ved at uddø”
Jørgen von Hahn har tilbudt kirken i  
Sønderho et sjældent Beiderwandtæppe 

Jørgen von Hahn med det 
Beiderwandtæppe. han ønsker 
at donere til kirken i Sønderho

Tæppet fortæller blandt andet historien om Adam og Eva. 
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Velgørenhedsmiddag
Lørdag 27. oktober kl. 18.00  

på Restaurant Ambassaden, Nordby
En aften hvor overskuddet går ubeskåret til de, som ikke har det!

Denne aften går Foreningen Børn og ensomme på Fanø,    
Lullu Ljørring og Restaurant Ambassaden sammen  
om at lave en gastronomisk aften med hjerterum.

Godt samvær med nærvær giver glæde, hvor der er fravær,  
så når du deltager, får du ud over en god mavefornemmelse  

også styrket dit hjerte ved at give en varm hånd videre. 

Billetter købes på Restaurant Ambassaden Hovedgaden 57, Nordby

Velgørenhedsmenuen
”Snick-snack” og lystige bobler

Vesterhavs-bisque med ”krøjfisk” og brioche
Ambassadørens Beef Wellington  

”mørbrad af natur kvæg-Fanøskinke”
Sauce demi glace med efterårets svampe,  

pastinaktærte og gourmet kartoffel
Unika ost med knækbrød og hybenkompot

Chokolade, macron, mandel, æble og Fanøis

Pris: 1.150,- kr.  
inkl. gode afstemte vine og kaffe

Betjeningen vil være rummelig og hjertevarm 

Åbningstider: Mandag-Fredag: 10.00-17.30,  
Lørdag: 10.00-15.00

Garant Esbjerg
Stormgade 133, 6715 Esbjerg,  
Tlf. 79 13 78 78, www.garant.nu

GARANTBUSSEN  
er kommet fast til Fanø

Vores lokale Fanømand 
Erik Hoe, er klar til at 
betjene jer, med gulve, 

tæpper og gardiner. 
Han har prøver i bussen 

og er klar til hurtig 
udrykning.

Erik kan kontaktes på  
erik@garant.nu 

eller tlf. 79137878 - 
40304903

Brugsens vinklub  
besøgte Skærsøgaard

VINBESØG – For første 
gang i SuperBrugsens vin-
klubs historie var medlem-
merne på tur væk fra Fanø. 
Det foregik den 3. oktober, 
hvor cirka 50 medlemmer 
var på bustur til Skærsøga-
ard – en af de største vin-
producenter i landet. Her 
holdt vinbonde Sven Moes-
gaard vinsmagning for gæ-
sterne. 

”Normalt holder vi jo 
sådan nogle små vinar-

rangementer hjemme på 
øen. Men der havde været 
en lyst til at lave noget lidt 
større i længere tid, og så 
tænkte vi, at Skærsøgaard 
var en oplagt mulighed,” 
siger brugsuddeler Bent 
Kruse Madsen, der styrede 
slagets gang på turen. 

Hvorfor er det vigtigt, at 
Brugsen arrangerer den slags 
ture her? 

”Det ved jeg heller ikke, 
om det er, men vi er jo en 

lokalforankret butik. Så en 
tur er en god måde at møde 
vores kunder på en lidt an-
det måde, end når det fore-
går nede i selve butikken, 
hvor telefonen ringer, og 
der hele tiden er noget at 
lave. Så er det jo heller ikke 
en hemmelighed, at Brug-
sen også gerne skulle tjene 
lidt på det i sidste ende,” 
siger Bent Kruse Madsen, 
der undervejs på busturen 
holdt vinsmagning med 
Brugsens vine. 

Tekst og foto: Lars Düwel

For at komme tættere på kunderne tog 
Brugsens vinklub på tur til Skærsøgaard

Nordea-fonden giver 
million til Sønderho Havn 

MILLIONSTØTTE – Søn-
derho Havn Støtteforening 
har landet det første store 
beløb i arbejdet for at ud-
grave Sønderho Havn fra 
Nordea-fonden, der har 
givet en million kroner til 
projektet. 

”Det er vi selvfølgelig 
rigtig glade for, men der 
er stadig et stykke i mål,” 
siger Anders Bjerrum, for-
mand for Sønderho Havn 

Støtteforening. Udover den 
ene million har foreningen 
modtaget to beløb på hver 
250.000 kroner. 

Spadestik i november 
Det ene beløb er fra SE 
Vækstpulje, mens det 
andet er fra en lokal er-
hvervsmand i Sønderho. 

”Det bliver tidligst 1. no-
vember, at det reelle arbej-
de går ind,” siger forman-

den om udgravningen, der 
skal foretages af Nørre Ne-
bel Entreprenørforretning. 

Udover millionen til Søn-
derho Havn har Nordea-
fonden også støttet Vin-
terbaderne på Fanø med 
100.000 kroner. Pengene 
skal bruges til foreningens 
nye saunaer. 

Foreningen afholder ge-
neralforsamling den 9. no-
vember klokken 19.00 på 
Fanø Skole.  

Tekst: Lars Düwel

Sønderho Havn og Vinterbaderne Fanø 
har modtaget penge fra Nordea-fonden

Sven Moesgaard stod for både vinsmagning og rundvisning i produktionslokalerne,  
da SuperBrugsens vinklub var på besøg ved Skærsøgaard. 

Skærsøgaard laver både  
egen rød-, hvid- og hedvin.
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– hele øen rundt !

Fanø
Kommune
www.fanoe.dkINVITATION TIL STORMØDE 

om en ny Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik
Mandag den 22. oktober kl. 19 - 21  
i aulaen på Fanø Skole
Fanø Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2014-2018 synger på sidste vers,  
og derfor er vi gået i gang med en proces om en ny politik.  
Til udarbejdelsen af en ny Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik er der nedsat  
en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra Kulturelt Samråd, Brugerråd  
for Stadion og Folkeoplysningsudvalget samt museerne og en repræsentant  
fra forvaltningen.  
Arbejdsgruppens opgave er at holde gang i processen, samt at udarbejde  
et udkast til politikken.

I denne proces er et af de vigtigste elementer at få ideer og input fra så mange  
som muligt, der er en del af kultur-, fritids- og idrætslivet på Fanø. 

Program for stormødet: 
Kl. 19.00 Velkomst ved kommunaldirektør Vibeke Kinch
Kl. 19.10  Oplæg ved Ingerfair om frivillighed og samskabelse
Kl. 19.45 Workshops 
Kl. 20.45  Fælles opsamling 

Udkastet til rammen for en ny Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik kan ses  
på Fanø Kommunes hjemmeside. Vi opfordrer til, at foreningernes bestyrelse 
diskuterer udkastet. 

Tilmelding til stormødet skal ske på mail til bgsesn@fanoe.dk senest 17/10.  
Hvis I ikke har mulighed for at deltage til stormødet, men har idéer og input,  
skal I være velkommen til at sende dem.

                                                   fanø
LØRDAG DEN 27. OKTOBER

Kl. 12.30: Frokostarrangement med Ældre Sagen 

i Striens Store Sal

Vi spiser frokost ti ieeende musik og sang med 

eferføigende kafe. Stiie Foik underhoider og 

har sangbøger med. Pris: 150kr (uden drikkeeare).

 Tiimeiding: edeimuiier@fanonet.dk, 

tif.: 51 74 82 08, senest mandag d. 22/10

Kl. 16.30: Koncert med Det Ydersted Hav på Fanø Bryghus

Fanø Musikforening og Fanø Bryghus præsenterer koncert med Det Ydersted Hae på Fanø Bryghus. 

Sønderhoning er en ieeende og meget iokai traditon, som Det Yderste Hae forsøger at udforske i en 

kuiturei oeerieeering ti eores egen td. Trioen består af eioiin-spiiiemanden Peter M. Uhrbrand, den 

internatonaie guitarist gørgen Bjørsiee samt forfater og sanger geppe Brixeoid. Arrangementet koster 

100kr. i entré. 

MANDAG DEN 29. OKTOBER

Kl. 16: Folkemusik i SuperBrugsen 

Fanø Kuituskoien spiiier foikemusik i SuperBrugensen under iedeise af Maiene D. Beck, Toee de Fries og 

gens Mouritzen.  

TIRSDAG DEN 30. OKTOBER

Kl. 9: Morgensang i Nordby Kirke med eferfølgende morgenkafe i salen 

Kl. 15.45: Syng og Lyt i Udsigten på Fanø Plejecenter 

Fanø Kuiturskoie synger sange på Fanø Piejecenter under iedeise af Toee de Fries og Anne Kirstne Møiier-

Madsen 

ONSDAG DEN 31. OKTOBER

Kl. 9: Morgensang i Nordby Kirke med eferfølgende morgenkafe i salen

Kl. 16: Seniorsang i Udsigten på Fanø Plejecenter 

Kom og syng din yndiingssang, når Oie Mouritzen og Asta Thomsen guider os igennem et fnt repertoire 

af kendte danske sange. Der er naturiigeis kafe på kanden.

TORSDAG DEN 1. NOVEMBER

Kl. 9: Morgensang i Nordby Kirke med eferfølgende morgenkafe i salen 

Kl. 13: Fanø Kulturskole spiller koncert 

Fanø Kuiturskoie spiiier koncert for indskoiingen på Fanø Skoie under iedeise af Maiene Beck, Nieis-Eeaid 

gensen og Peiie Thomsen

Kl. 18: Hverdagsmad og fællessang i Rindby Forsamlingshus

Traditonei dansk mad og dansk musik. Hyggeiig afen med fæiies sang fra sanghæfet. Pris 95 kr. pr 

person, børn 47 kr. Biiieter købes direkte på www.rindbyf.nemtimeid.dk eiier tif. 20292432

Kl. 20: Historier i mørkheden ved gamle eferskolens bålhyte (Vangled 32)

I aniedning af Haiioween ineiterer Ragnhiid Kaiiehauge og Simon Voigt ti en fortæiieafen for eoksne  

omkring iejrbåiet, heor natens skygger biieer iiiustratoner for historierne i mørkheden og danser ti 

Simons musik. 75 kr. pr. person.  Biiieter købes på Fanø Turistbureau, Skoieeej 5, Nordby, kontant direkte 

på afenen eiier eia tif. 61442337. Drikkeearer må gerne medbringes, da der ikke sæiges noget.

Tak ti Fanø Night & Stay for iån af båihyte.

FREDAG DEN 2. NOVEMBER

Kl. 18: Spisning og koncert med eferfølgende bal 

i Sønderho Forsamiingshus

Afensmaden starter ki. 18.30 og menuen koster 90kr. Eferføigende er der underhoidning e/ Anneiene og 

Sebastan med en masse musik og røeerhistorier 

LØRDAG DEN 3. NOVEMBER

Kl. 14.30: Folkelig fælles-korsang på Torvet, 

Fanø skole

Kom og eær med ti at skabe - og synge i et kæmpe

 fæiieskor. ALLE er eeikomne- øeede og uøeede 

- børn, unge, eoksne. go, fere ei er, des sjoeere 

biieer det. Grethe Laumand dirigerer koret mens 

Oee Søgaard spiiier musikken.

LØRDAG DEN 10. NOVEMBER

Vi forsæter Spii Dansk 2018 en uge mere. Så kom ti ægte Fanø Bai i Strien, heor der eii biiee sereeret 

kafepunch og sniter i pausen. Kom gerne tdiigt, heis trinene ti eores iokaie danse iige skai friskes op 

eiier heis du drømmer om at iære dem. 

Kl. 19.30 er der undervisning i Sønderhoning og Fannik for alle nysgerrig og uerfarne. 

Kl. 21 spiller Mads Hansens Kapel op tl dans. 

Spii Dansk på Fanø er arrangeret i et tæt samarbejde meiiem Fanø 

Kommune og øens mange  foreninger og insttutoner. Vi giæder os aiie ti at 

se jer ti de mange musikaiske opieeeiser.

Østersfestival vil 
sætte ny standard
FESTIVAL – Der bliver 
østers i lange baner, når 
Foreningen Fanø Østers-
festival i efterårsferien for 
tredje år i træk afholder 
Østersfestival. Festivalen 
har udviklet sig til lidt af 
et trækplaster for øen, og i 
år er det meningen, at alle 
rammer skal sprænges. 

”Det bliver helt vildt i 
år. Vi har den traditionelle 
kokkekonkurrence, men på 
et endnu højere niveau. I år 
vil man både kunne opleve 
østerskonkurrence i det 
salte og søde køkken,” si-
ger Lindy Kjøller, formand 

for festivalen, og nævner, at 
man især er stolt af at kun-
ne præsentere tv-kokken 
Mette Blomsterberg som 
dommer i det søde køkken. 

10.000 østers åbnes
I år regner festivalen med 
at åbne omkring 10.000 
østers – og hvis man ikke 
er så vild med østers, så bør 
man alligevel lægge turen 
forbi festivalen. 

”Der vil være champag-
ne- og vinbar og smagsprø-
ver af rigtig mange andre 
ting,” siger Lindy Kjøller.
Lige nu sponserer Færgen 

cirka 75 pct. af festivalen. 
Det har gennem årene væ-
ret med til at lære festiva-
len at kravle – nu er det dog 
snart tid for festivalen at stå 
på egne ben. 

”Vores ambition er, at det 
bliver lokalforankret, og 
at festivalen kan overleve 
uden Færgen. Vi opfordrer 
derfor til, at folk melder sig 
ind i foreningen og være 
med til at sikre, at festiva-
len overlever i mange år 
endnu,” siger Lindy Kjøller.

Tekst: Lars Düwel 
Foto: Østersfestivalen
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NØRRE NYTOFT
Området har udsigt over Vadehavet, 
indsejlingen og Esbjerg Havn. 
Tæt på færgelejet, daginstitutioner  
og skovområde.

Fanø Kommune udbyder grunde til salg

ØGDAL 
Omkranset af  
naturbeskyttet  
hedeområde.  
Fra 1. sal vil du  
kunne se Vesterhavet. 
400 m til skole.

Solgt SolgtSolgtSolgt

SolgtSolgtSolgt
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Nørre Nytoft

Se salgsvilkår m.m. på www.fanoe.dk/kommunen/flyt-til-fanoe/salg-af-grunde  
eller du kan henvende dig til Fanø Kommune, sekretariatet på tlf. 76 66 06 03 eller på mail anf@fanoe.dk 

SKOLE
UDE SKOLE

Fanø
Kommune
www.fanoe.dkNye grunde med havudsigt 

I Fanø kommune kan du eller dine forældre kontakte 
Fritidsvejlederen og ansøge om et fritidspas. 
Sammen vil I finde frem til den rette fritidsaktivitet, 
og tager en snak om hvordan du kommer godt  
i gang. Et fritidspas kan udgøre tilskud til kontingent, 
udstyr eller en følgeven kan hjælpe dig i gang. 

Alle børn og unge mellem 3-18 år kan ansøge om et 
fritidspas, som tildeles efter en individuel vurdering.

Yderligere information:                                                       
Fritidsvejleder Jess på tlf.: 51 83 52 65  
mail: bgjr@fanoe.dk  
eller se Fanø Kommunes hjemmeside

– og mangler du noget  
at gå til i din fritid?

Fanø
Kommune
www.fanoe.dk

Er du barn  
eller ung?

Genvundne tab sender  
Fanø Sparekasse i plus
REGNSKAB – Efter storm 
følger stille vejr, og i årets 
første halvår fik Fanø Spa-
rekasse bjærget noget af det 
tabte ombord igen. Nogle 
af de voldsomme nedskriv-
ninger fra sidste år er ført 
tilbage i halvårsregnskabet, 
der ender i et plus på knap 
2,9 mio. kr. efter skat mod 
et minus på 3,5 mio. kr. i 
første halvår 2017.

Som ledelsen anfører, 
skyldes det primært, at der 
er tilbageført nedskrivnin-
ger på 4,5 mio. kr. mod et 
minus på 4,4 mio. kr. i før-
ste halvår sidste år. 

Dvs., at der i år er kom-
met penge tilbage i kassen, 
der ellers var nedskrevet 
som tab på dårlige udlån.

”Vi har prioriteret og sat 
kræfterne ind på at gøre 
noget ved nedskrivninger-
ne, men der et stykke vej 
endnu,” forklarer direktør 
Henning Balle, Fanø Spa-
rekasse. 

”Min kæphest er en or-
dentlig kreditbog. Den 

skal vi selvfølgelig først og 
fremmest have styr på – el-
lers bliver vi slået ihjel.”

Hvilke sektorer og kundety-
per ligger bag forbedringen?

”Først og fremmest er det 
jo nogle af de kunder, vi har 
været igennem og har haft 
en snak med. Vi har enten 
fået yderligere sikkerhed, 
eller nogle har valgt at flyt-
te til andet pengeinstitut. 
Der har været et godt sam-
arbejde med mange, og det 
er en blanding af detailhan-
del og private,” siger Hen-
ning Balle, der ikke har no-
gen nødlidende landbrug i 
kreditbogen.

Hovedet på blokken
Direktøren skriver i sin 
halvårsrapport, at de tilba-
geførte tab er ’en udvikling, 
som vi fortsat vil følge tæt 
for at fastholde’, men han 
vil ikke love samme frem-
gang i andet halvår.

”Det har jeg besluttet, at 
jeg ikke vil udtale mig om. 
Der kan jo komme noget ud 

af den blå himmel. Vi vil 
gøre alt, hvad vi kan, for at 
tilbageføre yderligere, men 
jeg tør ikke lægge hovedet 
på blokken.”

Tyk understregning
Har du lavet klassikeren med 
at tage rigeligt med nedskriv-
ninger sidste år, hvor regnska-
bet alligevel var elendigt?

”Nej – det kan jeg sige 
med tyk, tyk understreg-
ning af, at det er ikke til-
fældet. Vi har nedskrevet 
dét, der var nødvendigt, 
og det giver sig selv, for der 
står i bogføringsreglerne, 
hvad vi skal nedskrive.  
Vores revisor har ovenikø-
bet bedt os om at nedskrive 
lidt yderligere på en kunde, 
der lå lige i gråzonen,” på-
peger Henning Balle.

”Jeg har det klare mål for 
mig selv, at nedskrivninger 
ikke må overstige fem pct. 
af det samlede udlån, og 
her ligger vi vel stadigvæk 
ikke langt under de 20 pct. 
Det er markant alt for stort, 
og det er jo også det, der gi-
ver udfordringer i den pri-
mære drift.”

Grundlæggende har 
Fanø Sparekasse – ligesom 
flere andre pengeinstitutter 
i disse år – stadig svært ved 
at tjene penge på den basale 
bankdrift. 

Lave renter og skarp kon-
kurrence om de gode kun-
der går ud over basisindtje-
ningen, der endte i et minus 
på en lille million kroner i 
første halvår. Og en forbed-
ring ligger ikke lige for.

Rentemiljø udfordrer
”Rentemiljøet udfordrer jo 
alle, og alle jagter et seg-
ment af kunder, hvor der er 
stor sandsynlighed for at få 
pengene igen. Men prisen 
sættes jo også efter det, og 
mange af de gode kunder 
shopper rundt,” siger Hen-
ning Balle.

Når selv de store er udfor-
dret, kan I så tjene penge på 
driften?

”Ja, det kan vi. Og vi ved 
også, hvad der skal til for at 
komme til det.”

Tekst: Kurt Henriksen

Stor tilbageførsel af nedskrivninger,  
men basisindtjeningen har det svært
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Læs mere på kirkernepaafano.dk

Tirsdag den 16. oktober kl. 20
Aftensang i Sønderho kirke
Vær med til en stemningsfuld aftensang med tid til stilhed.
Som altid medvirker en dygtig solist med smukke toner.
 

Søndag den 28. oktober kl. 11
BUSK-gudstjeneste i Nordby 
kirke ”At være i Guds hånd”
Sammen med nogle af 
øens spejdere laver vi en 
familiegudstjeneste, som skal 
handle om hænder. 
Efter gudstjenesten er der pølser 
og brød i sognehuset.

Tirsdag den 30. november  
- fredag den 1. november kl. 9-10
Morgensang i Nordby kirke
I anledning af Spil Dansk ugen er der morgensang i kirken. 
Vi synger fra Højskolesangbogen og får en lille historie i kirken 
efterfulgt af en kop kaffe i sognehuset.
Alle er velkomne.

Søndag den 4. november kl. 14 og kl. 16
Alle Helgens gudstjeneste kl. 14 i Nordby kirke  
og kl. 16 i Sønderho kirke.
Vi tænder lys og læser navnene op på de, der døde i vores  
to sogne det sidste års tid.
 

Søndag den 11. november kl. 14-16
Sognearrangement i Sognehuset
Foredrag ”Rygter om Gud – 
forestillinger om Gud som 
ressource eller som belastning” 
ved Johannes Værge, forfatter  
og forhenværende sognepræst 
ved Domkirken Vor Frue kirke  
i København. 
Gratis entré – kaffe 20 kr.
 

Torsdag den 15. november kl. 17
GUD & MAD i Nordby kirke
Denne børnegudstjeneste skal 
handle om den store vandflod  
og regnbuen på himlen.  
Vi slutter af med at spise sammen 
i sognehuset og er færdige  
senest kl. 18.30.  
Arrangementet er målrettet børn i alderen 3-8 år, men hele 
familien er meget velkommen.

Den traditionelle østerssafari 
finder steder flere gange de 

kommende uger, hvor der vil 
være mulighed for at finde og 

grille sine egne østers. 

VADEHAVSTUR – Tag 
familien med ud i den fri-
ske efterårsvind på Fanø og 
deltag i 'Plantetur mellem 
hav og klitter'. 

En plantetur på Fanø 
med en guide, der har ind-
levende fortællinger og stor 
viden om den specielle na-
tur klar i ærmet. 

På turen får I mulighed 
for at tage spiselige planter 
med hjem, der kan bruges 
som tilbehør til de østers, 
I har købt til Østersfesti-

valen. Gåturen starter ved 
nedkørslen til Sønderho 
Strand, den foregår man-
dag den 15. oktober klok-
ken 10 og koster 250 kr. 

Østerssafari
Søndag, torsdag og lørdag 
er der desuden mulighed 
for en traditionel østers-
safari, hvor man går langs 
vadehavet og finder østers. 
Bagefter bliver der tændt 
op i grillen med tilhørende 
champagne. Man mødes 

ved Halen for enden af Ha-
levej på den nordøstlige 
side af Fanø.  

Turen varer to timer og 
koster 150 kr. Tidspunkter-
ne varierer en smule. 

De kan ses via www.
fanøøstersfestival.dk, hvor 
tilmeldingen også foregår. 

ladu

Ta’ på plantetur og østers-safari

Send eller indlevér den udfyldte krydsord til: 
Fanø Posten, Hovedgaden 75, Fanø - senest onsdag den 7. november
Mærk kuverten ”Konkurrence” 
Sidste måneds præmie, et gavekort på 200 kr. til SuperBrugsen,  
kan afhentes i SuperBrugsen

Vinder af sidste nummers krydsord: Henrik Foldager, Vestervejen 31, Fanø

FANØ-POSTEN                                 
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Navn: 
Adresse:
Postnr: 

Find eget tilbehør til dine østers eller 
tag på østerssafari i Vadehavet
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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 17. november
Deadline 7. november

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

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.

Velgørenhedsmiddag på Ambassaden 

SMAGNING – Mandag 
den 15. oktober kan børne-
nes smagsløg blive udfor-
dret. Det foregår ved arran-
gementet ’Smag for livet’, 
hvor der er østers- og andre 
smagsaktiviteter for børn. 

Få testet jeres kreativi-
tet og madmod i Strien og 
se, om faren i familien tør 
spise østers i ’Fars Køk-

ken’. Tilmelding foregår via 
info@fanøøstersfestival.
dk, arrangementet er gratis 
og foregår på tre forskel-
lige tidspunkter om dagen, 
14.30, 15.30 og 16.30. 

ladu

VELGØRENHED  – Har 
man muligheden for at 
hjælpe, så forpligter det. 
Det synes at være konklusi-
onen på den velgørenheds-
middag, som Restaurant 

Ambassaden holder den 27. 
oktober klokken 18 i deres 
restaurant på gågaden.

Her kan man bestille 
bord til en kuvertpris på 
1150 kr. hvor 650 kr. går til 

’Foreningen for børn og en-
somme på Fanø’. 

Arbejdskraft til klargø-
ring, tilberedning og serve-
ring står restauranten for.
Der er kun 50 pladser til 

middagen, så restauranten 
opfordrer til, at man bestil-
ler bord på forhånd. Det 
kan gøres på pia@ambas-
sadenfanoe.dk. 

ladu

Der bliver rig mulighed for at 
teste smagsløgene, når Strien 

afholder 'Smag for livet'.

Smag for livet  
– også for børn



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 13. oktober til og med fredag den 26. oktober – 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

Priser fra

4.999,-
Fyld brændeskuret

VARMEPUMPE 
• Op til 60 kvm rumstørrelse Nr. 203944  Før 5.699,- Nu kun 4.999,-
VARMEPUMPE
• Op til 80 kvm rumstørrelse Nr. 203946  Før 6.299,- Nu kun  5.399,-
VARMEPUMPE
• Op til 110 kvm rumstørrelse Nr. 203945  Før 9.499,- Nu kun 7.999,-

BRÆNDETÅRN  ASK/EG ELLER BLANDET LØVTRÆ 
• 1,8 kvm 
• Let at tænde 
• Brændværdi ca. 3.800 kcal/kg

LUFTTØRRET BLANDET LØVTRÆ
• Tørretid før brug 4-8 uger
Nr. 092031 1.999,-
LUFTTØRRET ASK/EG
• Tørretid før brug 4-8 uger
Nr. 161939 2.199,-
OVNTØRRET ASK/EG
• Klar til brug
Nr. 161940 2.399,-

TRÆBRIKETTER 
• 960 kg 
• 10 kg/pk 
• Biobrændsel med  
 mindre aske 
• Brændværdi  
 ca. 4.600 kcal/kg
Nr. 161937     

GRATIS LEVERET PÅ FANØ

RESTSALG
1/2 PRIS PÅ FRASORTERET  

ARBEJDSTØJ OG SKO

VARMEPUMPER  TOYOTOMI
• Japaness Te  chnology
• Luft/Luftvarmepumper nu med Wi-Fi
• Lavt lydniveau

NYHED NU MED

BYGMA FANØ

HENT TILBUDSAVISEN I BUTIKKEN  ELLER PÅ BYGMA.DK

Pr. palle

2.399,-

GRATIS LEVERET  
PÅ FANØ

PRISER FRA

4.999,-

PRISER FRA

1.999,-


