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FERIETID – Sønderhonin-
gerne har lagt sig i selen for 
at have et stort og varieret 
udvalg af aktiviteter klar til 
de mange gæster, der kom-
mer udefra i efterårsferien.

Søndag den 13. oktober er 
der klokken 14 til 16 frem-
visning af redningsbådene 
ved Sønderho Gamle Red-
ningsstation. Den flotte, 
gamle redningsbåd køres 
ud og præsenteres sammen 
med den nye redningsbåd 
ved Sønderho Gamle red-
ningsstation. Folk fra Red-
ningsvæsenet og den nye 
redningsstations laug vil 
være til stede og fortælle.

Lær at danse
Dagen efter, fredag den 
18. oktober kan man klok-
ken 20 til 21 lære at danse 

sønderhoning ved Torben 
Mahler og Ussi. Bagefter, 
klokken 21 til 02, er der 
høstbal. Det foregår alt 
sammen i Sønderho For-

samlingshus. Musikken 
leveres af Dorte Uhrbrand, 
Ove Søgård og Henriette 
Løvdal, så der bliver rig 
lejlighed til at få sig en søn-

derhoning og måske også 
en enkelt fannik!

I baren kan købes øl, vin, 
vand, kaffe og punch samt 
spiseligt til rimelige priser. 

Der er gratis adgang for 
medlemmer af Fonden 
Gamle Sønderho, mens 
ikke-medlemmer må slippe 
75 kroner, men så er det 
også inklusive undervis-
ning og høstfest.

Også her er Fonden Gam-
le Sønderho arrangør.

I løbet af efterårsferien 
er Lorenzens butik åben 
mandag-lørdag klokken 13 
til 16.

Sønderho Mølle er åben 
hver dag i dagtimerne. Der 
kan købes mel – malet på 
den gamle stenkværn.

I Brandmuseet er sprøj-
tehusets port åben, så der 
mulighed for at se den 
gamle brandsprøjte og 
brandmateriellet.

Den gamle Redningssta-
tion er åben hver dag i dag-
timerne.

Tekst: Finn Arne Hansen

FANØLIV – Når man kom-
mer hjem fra et interview 
med 16 tætskrevne A4-
sider med notater, så ved 
man, at det har været et 
fantastisk interview. 

Sådan var det at møde 
pensioneret dyrlæge Bent 
Holm Thomsen, der i okto-

ber var hos familie på Fanø 
for at genopleve den ø, han 
voksede op på.

Yngste af fire sønner
Han var den yngste ud 
af fire sønner. Faderen 

var skibsfører Jes Thom-
sen, moderen var Kirstine 
Holm, gift Thomsen.

”Da de havde fået mig, 
sagde far, som meget havde 
ønsket sig en pige, at nu 
skulle de ikke have flere ’af 

   

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

Øen rundt
Første julemærkemarch på Fanø

FANØ – Søndag den 1. december får Fanø for før-
ste gang får Fanø en udgave af Julemærkemarchen, 

der  afvikles over hele landet denne dag. Startstedet 
er Fanø Skole mellem klokken 10 og 12. Der kan væl-
ges en rute på 5 eller 10 km. Man tilmelder sig på 
på julemaerkemarchen.dk. Man vælger startsted 67, 
Fanø. Tilmeldingsfristen er 15. november. Fællestil-
melding med børn og børnebørn ses gerne. 

Der er i øvrigt en konkurrence, hvor den klasse, der 
samler det største hold, får en pæn præmie til klas-
sekassen. Det må også godt være en firmagruppe, 
en sportsklub eller bare venner, der vil støtte et godt 
formål. 

Når deltagerne er tilbage på skolen, kan man bl.a. 
købe gløgg og æbleskiver, lytte til julemelodier, købe 
juleting og måske deltage i nogle konkurrencer. 
Rindby Forsamlingshus har flyttet deres julemarked 
til skolens torv i dagens anledning.

Kom med på skitur til Nordtyskland
FANØ – Lørdag den 2. november 2019 arrangerer 
Fanø Skiklub en tur til snehallen Snow Dome i Bisp-
ingen ved Hamborg, og ikke-medlemmer, der vil 
med for at stå på ski eller snowboard kan også kom-
me med.

“Vi tager afsted fra Fanø med færgen klokken 06.50 
og lander vel igen på Fanø omkring midnat. Formålet 
med turen er at give medlemmerne en mulighed for 
at øve sig på sne, med hop, rails og andre spændende 
detaljer. Vi har også instruktører med på turen, så det 
er muligt at få pudset lidt af på stilen,” siger formand 
Poul Lundholdt. Det kræves, at deltagerne kører med 
hjelm, mens andet sikkerhedsudstyr er på egen ri-
siko. Klubben har udstyr til udlån.Turen er gratis for 
klubbens medlemmer, mens andre skal af med  325 
kroner. 

Tilmelding for alle sker på info@fanoskiklub.dk.

Bagning og smagning af sætkage i Hannes Hus
SØNDERHO:  Efterårsferien er stærkt præget af ku-
linariske aktiviteter over hele øen.Torsdag den 17. ok-
tober klokken 13 til 16 er der for eksempel bagning af 
sætkage i Hannes Hus i Sønderho. 

Der tændes op i den gamle bageovn og køkkenet 
vil dufte af friskbagt sætkage. Der serveres kaffe og 
saftevand samt smørsmurt sætkage med sirup. En-
treen er 20 kroner for voksne, mens børn til og med 
14 år har gratis adgang. Fonden Gamle Sønderho er 
arrangør.

Anders Matthesen tre gange på Realen
NORDBY: Strømmen af kendte kunstnere, der gæ-
ster Fanø og Realen fortsætter. Onsdag den 16. okto-
ber klokken 20, torsdag den 17. oktober klokken 20 og 
fredag den 18. oktober klokken 15 optræder Anders 
Matthesen med showet Anden bringer ud, lige til dø-
ren med Anders. Entreen er på 265 kroner plus gebyr 
på realen.billetten.dk. 

En herligt og frit drengeliv på Fanø
Bent Holm Thom-
sen, 93, har haft et 
langt liv som dyr-
læge udenfor øen.  
Men han husker 
barndommen som 
var den i går

Høstbal i Sønderho i efterårsferien
Sønderho byder på redningsbåde, danseundervisning, mel fra møllen og høstbal

Musikken leveres af Dorte 
Uhrbrand, Ove Søgård  
og Henriette Løvdal.

Den gamle ovn i Hannes Hus. Torsdag den 17. oktober 
skal der bages sætkage i den.
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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

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.
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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 
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www.fanoe.dkNye grunde med havudsigt 

En herligt og frit drengeliv på Fanø

den slags piger’,” fortæller 
Bent Holm Thomsen.

Barndommen var meget 
fri. Ofte opholdt han sig 
hos sin farfar Thomas Jes-
sen Thomsen, der var enke-
mand. Han boede i et lille 

gult hus overfor 
’Svenskeren’, der 
var tjæret sort den 
gang. Vraget af det 
svenske skib, som 
broen var bygget 
af, var havnet ud for Fanø 
Krogaard, men så havde 
man skilt det af, slæbt plan-
kerne hen til den nuvæ-
rende placering og bygget 
broen der, erindrer han at 
have fået fortalt.

Fik sin egen robåd
”Farfars afdøde kone blev 
kaldt Karen af Niels af 
Per Møllers. Det var noget 
særligt for Fanø, at man 
brugte det,” fortæller han. 
Bent Holm Thomsen fik 
tidligt sin egen lille robåd. 
”Så kunne jeg slæbe den 
ned til vandet, ro ud og 
hente sandorm. Så ventede 
jeg på højvande, og så kun-
ne jeg fiske. Vi drenge kun-
ne roligt love husmødrene 
en fisk, der var både åle-
kvabber, ål og ’underskrub-
ber’. Og om efteråret kom 

skærisingen, som er basis 
for bakskuld, i store mæng-
der. En dag fangede jeg 400 
ved Esbjerg,” erindrer han. 
Når man blev lidt større og 
stærkere, kunne man blive 
golfdreng og slæbe rundt 
på de fine folks golfkøller.

”Når man havde gået 18 
huller, fik man 2,65 kro-
ner.”

Kaninjagt med en fritte, 
der blev sluppet ned i ka-
ninhulerne, gav også en 
skilling. De fine fruer var 
glade for kaniner, som 
de gav 2,50 kroner for. 
Forkarl hos Ane af Per 
Hansens ved kirken blev 
han også. Det lærte ham at 
blive færdig med det, han 
gik i gang med.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Bent Holm Thomsen  
må bruge lup for  

at læse i dag.

Bent Holm Thomsen 
som student i 1945. 

Han var en af de få på 
Fanø, der læste videre.


