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Danibo
Fanø Sommerhusudlejning

MERE END 650 FERIEHUSE
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Har du ikke fået 
avisen i postkassen?

mail@fanoeposten.dk

Så send en mail med din adresse  
og telefonnummer på

Drømmen om 
færre biler

Fanøs politikere vil gerne diskutere et bilfrit 
Sønderho i sommerperioden med borgerne, 

især borgerne i Sønderho, hen over vinteren. 
Fanø Posten vil gerne være med til at føje liv og  

perspektiv til diskussionen. Derfor tog redaktøren i  
oktober til den østfrisiske vadehavsø Norderney for 
at se, om de har fundet de vises sten. Det har de ikke 
endnu, kan det godt røbes...

Politikerne og borgerne på Norderney kæmper med, 
at turisterne bringer titusindvis af biler med til øen og 
har med forskellige tiltag som parkering på fastlandet 
og en hård begrænsning af bilkørselen i øens eneste 
by forsøgt at tage fat på problemet. Nu overvejer de 
helt at forbyde turister at tage biler med over. 

Om ideen er rigtig, og om Fanø på sigt skal skære 
kraftigt ned på bilkørselen, det er op til os selv. Men 
der er ingen tvivl om, at det bliver en lang rejse. Det vi-
ser erfaringerne fra det tyske Vadehav. Her tog man fat  
allerede i 1951.

Men læs reportagen på midtersiderne og vurdér selv.
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SOMMERHUSE – Den 1. 
januar går Lynggaard Som-
merhusudlejning og Sol og 
Strand sammen. Det skyl-
des, at indehaver Henrik 
Lynggaard er ramt af al-
vorlig sygdom og derfor er 
nødsaget til at forholde sig 
til fremtiden for virksom-
heden, der blev etableret i 
2017, og som i dag har om-
kring 100 lejemål.

”Jeg har fået konstateret 
en alvorlig cancer og har 
været nødt til at overveje, 
hvordan jeg sikrer fortsat 
drift af min virksomhed, 
og derfor har jeg truffet 
denne beslutning,” siger 
Henrik Lynggaard, der har 
haft flere forespørgsler fra 
interesserede, men valget 
faldt på Sol og Strand. 

”Ved et tilfælde mødte 
jeg ejerne af Sol og Strand 
Feriehusudlejning, Mar-
git og Kjeld Andersen, og 

jeg fattede øjeblikkeligt 
sympati for parret og for 
den måde, de driver deres 
virksomhed på. Jeg værd-
sætter tanken om, at Sol og 
Strand er på danske hæn-
der og ejet af en fond, der 
støtter velgørende formål, 
og at der ikke er tale om en 
kapitalfond, som ofte blot 
har profit for øje,” fortæller 
Henrik Lynggaard.  

Beklagelig baggrund
Kent Nymark, der er bu-
reauchef hos Sol og Strands 
kontor på Fanø, ser frem til 
samarbejdet med Lyngga-
ard Sommerhusudlejning, 
selv om det sker på en be-
klagelig baggrund.

”Jeg er naturligvis ked af 
grundlaget for udvidelsen 
af vores aktiviteter, men jeg 
ser god synergi i, at vi går 
sammen. Henriks måde at 
drive virksomhed på stem-

mer overens med vores 
værdigrundlag om at yde 
en nærværende, personlig 
og kompetent betjening 
af gæster og husejere. Og 
Henrik og jeg vil fremad-
rettet gøre alt for at sikre, 
at vi har et godt samar-
bejde med nuværende og 
nye sommerhusejere,” siger 
Kent Nymark.

Med på konsulentbasis
Lynggaard Sommerhusud-
lejning fastholder sit kon-
tor i Fanø Bad, og Susanne 
Nondal vil fortsat være at 
finde på kontoret og have 
et tæt samarbejde med hus-
ejerne, og det samme vil 
kontorets kompetente ser-
vice- og rengøringsteam. 
Henrik Lynggaard skal, på 
konsulentbasis, blandt an-
det varetage den fortsatte 
kvalitetssikring af rengø-
ring og service. Og han er 

lettet over, at det nu er lyk-
kedes at sikre virksomhe-
den fremover.

”Vi får adgang til et stør-
re og mere professionelt set 
up. Sol og Strand har 40 
års erfaring og har blandt 
andet bedre salgs- og mar-
kedsføringskanaler og et 
mere effektivt bookingsy-
stem, og det vil uden tvivl 
blive en fordel for feriegæ-
ster og sommerhusejere, si-
ger Henrik Lynggaard. 

Administrerende direk-
tør hos Sol og Strand Fe-
riehusudlejning A/S, Per 
Dam, ser ligeledes store 
perspektiver i samarbejdet.

”Jeg sætter stor pris på, 
at Henrik har valgt Sol og 
Strand som samarbejds-
partner – det opfatter vi 
som en tillidserklæring, og 
vi glæder os til den frem-
tidige opgave,” siger Per 
Dam.

Dette er dog ikke den 
eneste nyhed fra Sol og 
Strand. De har også købt 
Familierestauranten i Rind-
by, som nu skal indrettes 
som Fanø-hovedkvarter.

-fina

Fanø Strand - Lynggaard Sommerhusudlejning indgår samarbejde med Sol og Strand 

Lynggaard går sammen  
med Sol og Strand på Fanø

Henrik Lynggaard er blevet alvorligt 
syg og afhænder nu sine aktiviteter til 
Sol og Strand, der her er repræsenteret 

af Kent Nymark, Fanø. Foto: PR.
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SuperBrugsen Fanø, Hovedgaden 87, Nordby – Tlf. 75 16 20 09 – www.brugsenfano.dk

SuperBrugsen Fanø

Tilbuddene gælder fra fredag den 15. november til og med torsdag den 21. november – så længe lager haves

HUE OG  
HANDSKER
Stort udvalg ODENSE MARCIPANSKIVER

FERSK OKSEMØRBRAD
Uden bimørbrad
Garantimørt!
1,8 - 2,2 kg

BAGERENS  
SIRUPSKAGE

Husk vi har åbent  
alle dage fra 7-19

SuperBrugsen Fanø

SPAR

25%
Pr. pakke

20,-

Pr. stk.

35,-
Pr. 1/2 kg

119,-
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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!

Tlf: 4058 2660 
mail@fanoefragten.dk
www.fanoefragten.dk

Med over 35 års erfaring med 
fragtkørsel på Fanø, sikrer vi vores 

kunder kvalitet og levering.  

Daglig fragtforbindelse mellem Esbjerg og Fanø

Fanø Fragten

Også muligt med Smart Rate
rentefri betaling på 24 måneder24kr.BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE:

www.optik-hallmann.com Esbjerg, Østervangsvej 4b,  75 17 17 42

Gælder til og med d. 26.11.2019 i alle Hallmann butikker, fra et minimumskøb på enkeltstyrke-

briller 2.500,– kr. og flerstyrkebriller 3.500,– kr. Klip ud og aflever i din Hallmann butik.  

Pr. Kunde kun et gavekort. Ingen kontanter. Gælder kun nybestillinger.  

Optik Hallmann Vojens ApS Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens, optik-hallmann.com

GAVEKORT
600,– 

kr.

Altid gratis  
parkering

til et  

brilleste
l

* Normalprisen er taget fra den aktuelle prisliste hos Hallmann. 

TILBUD PÅ VORES  
NYE FLERSTYRKEGLAS tynde glas

 UV-400
 ekstra lette

–60%
spar
op til

premium
brilleglas

*

Livsstilscenteret
Ondamedterapeut og Certificeret Coach
Østergade 34 � 5500 Middelfart � 64 41 01 08 � livsstilscenteret.dk
Åbningstider: Mandag - torsdag: 9 - 16, samt efter aftale

v. Eva Adler Juul

Vil du stoppe eller undgå KOL
Én behandling og du er røgfri

� Vi fjerner rygetrangen
� Udrensning

RYGESTOP - DU KAN GODT
med Biofeedback Terapi

Anerkendt medicinsk  

behandling  

FDA GODKENDT

Tegn en annonce som denne (2 x 70 mm)  
i seks numre i Fanø Posten til  
kun 475 kroner per indrykning. 
(Normalpris: 630 kr.)

Skriv til mail@fanoeposten.dk  
– Husk: vi kan også sætte  
annoncen op for dig.  
Det koster ikke ekstra!

Vinterkampagne
i Fanø Posten

Tirsdag den 26. november 2019 kl. 14.30
Kom til åbent arrangement for alle på REALEN.  
Fra Nørgaards Højskole kommer Tommas Rubæk Amstrup 
og fortæller historien om livsmodets skole Nørgaards  
Højskole og om Aktivt Seniorliv på NH. 

Efter indlægget åbner REALEN dørene, og der vil være 
mulighed for en rundvisning, hvor man bliver ført bag 
kulisserne og bl.a. oplever stedets ”GLAMROOM”,  
hvor artisterne sminker og klæder om…

REALEN OG AKTIVT SENIORLIV  
PÅ NØRGAARDS HØJSKOLE

GRATIS ADGANG

FÆRGEFART – Turisterne 
elsker Fanø, selv om det 
står ned i stænger. Det må 
man konstatere, når man 
ser overfartstallene for 
Fanølinjen. I forhold til de 
første tre kvartaler af 2018 
er passagertallet kun faldet 
fra 726.571 til 720.113 eller 
minus 0,9 procent – selv om 

sommeren og efteråret 2019 
har været umanerligt me-
get vådere end i 2018.

Flere busturister
Noget tyder på, at busturi-
sterne redder en del, for der 
er i år kommet 229 busser 
til øen mod 214 i 2018. Det 
er en stigning på 7 procent. 

Er der 50 i hver bus, er det 
jo immervæk 10.700 gæster, 
der kommer til øen på den 
måde.

Værre ser det vist ud med 
byggeriet og andre økono-
miske aktiviteter, der kræ-
ver en lastbil. For det tal er 
faldet med 8,7 procent, sva-
rende til 352 færre lastbiler.  

Antallet af personbiler 
og autocampere er faldet 
med 3,8 procent til 155.325, 
Så noget tyder på, at vi får 
flere gående og cyklende 
turister.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Trods det dårlige vejr er passagertallet på Fanølinjen kun faldet med 0,9 procent

Fanølinjen holder skansen

2018 januar-oktober 2019 januar-oktober Forskel

Afgange 24.133 24.420 1,2 pct.

Passagerer 726.571 720.113 - 0,9 pct.

Personbiler mv. 161.454 155.325 - 3,8 pct.

Busser 214 229 7,0 pct.

Lastbiler 4.036 3.684 - 8,7 pct.

Østerskongen overtager havnekiosken

TURISME – Jesper ’Oyster 
King’ Voss og hans søn Se-
bastian Voss overtager den 
1. december lejemålet af 

Havnekiosken ved færgele-
jet i Nordby. 

Udlejer er Peter Petersen 
fra Hjerting Badehotel, der 

netop har købt ejendom-
men, oplyser Cibo Ejen-
domme.

Jesper Voss erkender, 
at han har tilberedt færre 
hotdogs end østers, men er 
klar til tjansen og har man-
ge andre planer:

”Vi vil drive det videre, 
som det er, der er jo ingen 
grund til at genopfinde den 
dybe tallerken. Men da jeg 
jo også driver Fanø Event 
og Oyster King, så vil jeg 
begynde at sælge billet-

ter til alle mine 
ture i kiosken. 

Der vil være en storskærm, 
hvor man kan se videoer 
med de forskellige aktivite-
ter. Jeg vil også have salg af 
Fanø-produkter som Fanø 
Rom, øl fra Fanø Bryghus 
og så videre. Det er jo en 
perfekt beliggenhed lige 
ved Danibo og færgelejet,” 
siger den friske iværksæt-
ter.

Førte sal lejer han ikke.

Tekst: Finn Arne 
Hansen 

Foto: Arkiv

Jesper Voss og hans søn Sebastian Voss 
genåbner havnekiosken 1. december

Jesper Voss 
vil sælge eventbilletter 
i Havnekiosken. 
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 Følg os på Facebook - Spar på Fanø - hvor du kan følge med i ja tak-tilbud og konkurrencer

Spar Fanø - Strandvejen 27, Fanø ∙ Åbent hver dag kl. 7.00-19.00 ∙ Find tilbudsavisen på spar.dk
Tilbuddene gælder fra lørdag den 16. november til og med fredag den 22. november – så længe lager haves

Hele hamburgerryg
Fra Slagter  
Theilgaard 

Sylte
Fra Slagter Theilgaard  

Økologiske  
suppehøns
800 gram 

Svinemørbrad 
5 kg i kasse
Frost

JULEKURVE
Vi laver julekurve  
i alle prisklasser  
efter jeres ønske.

Bestil gerne i god tid 

JULETRÆER 
SÆLGES

Vildmosekartofler

Peter Larsen kaffe
Grå, 400 gram

1,5 liter  
Pepsi,  
Pepsi Max  
eller  
Faxe Kondi

Sælges fra den 19. november

4 stk

10000
JULE PRIS

Pr. stk

3000
JULE PRIS

3-3,5 kg

16900
JULE PRIS

pr. pose

1795
JULE PRIS

2 KG

1000
JULE PRIS

+ pant

1200
JULE PRIS

5 kg

25000
JULE PRIS
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REPORTAGE – Måske skal 
Sønderho som et forsøg 
være en bilfri by i somme-
ren 2020. Det har byrådet i 
hvert fald efter et forslag fra 
Venstre vedtaget at disku-
tere helt åbent med Fanøs 
borgere i løbet af vinteren. I 
den forbindelse nævnte vi-
ceborgmester Erik Nørreby 
(V), at den tyske vadehavsø 
Norderney har en sådan 
ordning, og at man måske 
kunne søge inspiration i 
den.

Som sagt, så gjort. Søn-
dag den 13. oktober dra-
ger Fanø Posten afsted 
mod Norderney, tæt ved 
den hollandske grænse, 
en træls motorvejstur over 
Bremen og Oldenburg på 
800 km med lange bilkøer 
på grund af asfaltarbejde. 

Aftalen med borgmester 
Frank Ulrichs (SPD) er man-
dag klokken 15, så turen er 
bidt over med et ophold 
søndag på Hotel Wietingen 
i Oldenburg, der har leveret 
stamfaderen til dronning 
Margrethe IIs kongeslægt. 
Mandag går den sidste del 
af turen til Norddeich ved 
Norden. To gigantiske, 
indhegnede betalingspar-

keringspladser, som ejes 
af rederiet Norden Frisia, 
står klar til at tage imod de 
mange turisters biler. Her-
fra kan man gå til færgen 
eller tage en shutllebus.

Tog til færgelejerne
Næste ahaoplevelse er, at et 
Deutsche Bahn-tog ruller 
op til færgerne til Norder-
ney og Juist. 

Et topmoderne billetcen-
ter, hvor tyskernes stor for-
kærlighed for kontantbeta-
ling bevidnes af to køer ved 
kontantskranken og ingen 
ved de to kreditkort-beta-
lingsskranker, betjener fær-
gekunderne. Vi er mange i 
køerne, det er efterårsferie 
i Niedersachen, som øen 
hører til. Der er dog kun få 
biler med.

Færgen er stor, moderne 
og har hundevenlige trap-
per samt servering i den 
nydelige bistroafdeling. 
Skønt. Færgen er meget 
stille, så bortset fra lidt 
uventet vippen på halvve-
jen, er turen på 50 minutter 
behagelig. Da vi nærmer os 
Norderney, der kun har én 
by af samme navn, stimler 
folk sammen oppe foran på 

soldækket for at se havnen 
dukke op. Intet nyt under 
solen dér.

Nabo-ø har hestekørsel
På havnen, hvor vi skal 
tjekke ind med vores billet-
ter i en automat, er et stort 
modtagecenter samt bus-

ser, der fragter gæsterne 
op i byen. De fleste går de 
knap to kilometer, også un-
dertegnede, der skal finde 
Hotel Künstlerhaus. Un-
dervejs konstateres det, at 
godt nok er denne del af 
byen bilfri, men de mange 
cyklister og varevogne, der 

har tilladelse til at køre, for-
styrrer den rare oplevelse.

På hotellet morer den 
unge receptionist sig over, 
at formålet med rejsen er at 
se en bilfri ø. 

”Vi er ikke bilfri, så skal 
De til Juist, hvor der kun er 
hestevogne. Men det giver 

nogle udfordringer med 
hestepærer, når det er 30 
grader varmt,” ler han.

Klokken 15 mødes jeg 
med borgmesteren og plan-
lægningschef Jörgen Vis-
ser. En fin porcelænskande 
med te på en opsats med 
stearinlys under og meget 

Norderney vil af med turisternes biler
Den østfrisiske vadehavsø Norderney 
med 6500 indbyggere har delvist bil-
forbud. Drømmen er nul turistbiler 

Deutsche Bahn har tog lige til færgelejet, så man kan komme videre til 
Norderney og søsterøen Juist, som er helt bilfri.

Overalt på Norderney er der parkeringspladser, hvor turisterne kan stille 
bilerne. De har kun en time til at læsse af i deres feriehus og finde p-pladsen.

Borgmester Frank Ulrichs (SPD) i Poststrasse, 
der først i 1970erne blev bilfri gågade.
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Norderney vil af med turisternes biler
Hvis man selv vil opleve Norderney, er 
der adskillige muligheder.

Er man i bil, er der cirka 800 km fra Es-
bjerg til Norddeich (Norddiget) ved Nor-
den, hvorfra færgen går, ligegyldigt om 
man kører omkring Hamborg og Bre-
men eller tager Glückstadt-Wischhafen-
færgen over Elben (8,50 euro for en bil og 
én passager) og tager de små landeveje. 
Men der er stor forskel på oplevelsen. 

På vej til Norderney tog redaktøren 
motorvejen omkring Bremen, hvilket 
var en lidelse, da der var timelang kø på 
grund af vejarbejde. Det kostede også en 
overnatning i Oldenburg, da det ellers 
var umuligt at nå aftalen med borgme-
steren mandag den 14. oktober klokken 
15. Vejarbejdet skulle være overstået 
med udgangen af oktober. 

Ved Norddeich kan man parkere for 5 
euro per kalenderdøgn. Færgen koster 
21,50 euro for en gående retur, altså 160 
kroner. Tager man bilen med, koster det 
750 kroner.

På vejen hjem gik turen fra Norddeich 
gennem den ene landsby efter den an-

den til Wischhafen, hvor der var en halv 
times kø til færgen over Elben. Men har 
man passagerer med, får de set rigtigt 
meget på turen, både smuk natur og 
østfrisiske landsbyer. Færgeturen med 
udsigt til atomkraftværket Brokdorf va-
rer en halv time og er særdeles hyggelig 
og afslappende. Herefter går turen på en 
god motortrafikvej til Husum, derefter 
landevej op til Tønder og hjem.

Man kan også tage toget fra Flensborg 
til Norddeich, se aktuel pris på bahn.de.   
Den 17. oktober var prisen cirka 1300 
kroner for en returbillet.

Har man ikke egen båd, kan man også 
flyve fra Norddeich til Norderney for 141 
euro eller cirka 1050 kroner retur, se ak-
tuelle priser på inselflieger.de.

Hotelpriserne på øen er højere end 
på fastlandet. Deres udsendte bookede 
på det topmoderne Hotel Künstlerhaus 
midt i byen for 750 kroner med udmær-
ket morgenmad.

Konkurrencen mellem de mange re-
stauranter er hård, så priserne er kun 
lidt højere end på fastlandet.

Det fører for vidt at beskrive reglerne 
omkring bilkørsel på Norderney. De 
fylder otte tætskrevne A4-sider! Men 
helt generelt må man ikke køre i bil i 
den gamle del af Norderney by, den blå 
zone på kortet fra og med påske til og 
med efterårsferien. Kommer man som 
turist, har man en time til at køre til at 
køre til sin ferielej-
lighed, tømme bi-
len og stille den på 
en af de store par-
keringspladser på 
øen. Herefter fær-
des man til fods, le-
jer en cykel eller ta-
ger rundt med bus.

De lokale kan få 
kørsels- og parke-
ringstilladelser, for 

eksempel hvis man er håndværker, han-
dicappet eller lignende.

I den gule zone og ude på den øde øst-
side af øen må der køres med bil. Politi-
kerne forsøgte at få resten af Norderney 
by bilfri i 2000, men det modsatte bor-
gerne sig kraftigt, så det måtte opgives.

At rejse til Norderney

Reglerne om bilkørsel

Den splinternye færgeterminal på Norderney. Man kan købe 
billetter, handle i kiosken og tjekke ind i automaterne.

I den blå zone er der bilforbud, men man kan som håndværker eller 
handicappet få kørselstilladelse. Mange cyklister er også i gaderne.

Borgmester Frank Ulrichs (SPD) i Poststrasse, 
der først i 1970erne blev bilfri gågade.

Nogle få husejere som ejeren af dette hus i blå zone 
har tilladelse til parkering ved huset.

I brochuren, man 
får udleveret om 
kørselsreglerne, 

er den blå zone i 
princippet bilfri.

fine tekopper samt danske 
småkager er på bordet.

”Det er en østfrisisk tra-
dition,” smiler borgmester 
Frank Ulrichs. Og snakken 
begynder.

”Biltrafikken kom for al-
vor til Norderney efter 2. 
Verdenskrig. Englænderne 

og de andre allierede kom 
med mange køretøjer og 
udbyggede færgefarten,” 
forklarer han.

”Og allerede i 1951 kom 
de første begrænsninger i 
biltrafikken,” forklarer Jör-
gen Visser.

Lever kun af turisme
Norderney lever kun af tu-
risme, så allerede den gang 
havde mange tyskere åben-
bart fået bil.

Tilbage til borgmesteren, 
der taler langsomt og tyde-
ligt til stor glæde for Deres 
udsendte:

”Vi har 570.000 overnat-
tende gæster og 270.000 
éndagsturister, i alt 840.000. 
De medbringer en masse 
biler. Rederiet transporte-
rer hvert år 170.000 biler og 
35.000 lastbiler herover, og 
det er jo mange, men det er 
jo en herlig forretning for 
rederiet, der både har fær-
gen og parkeringspladser 
på begge sider,” siger Frank 
Ulrichs, der tilføjer, at de 
6500 øboer selv har 2500-
2600 biler.

”Alle disse 170.000 biler 
skal jo gennem byen for at 
finde deres overnatnings-

sted, så det har så ført til 
ordningen om, at man har 
en time til at læsse af og så 
stille sin bil på en parke-
ringsplads. Når man så skal 
afsted, har man igen en 
time til at hente sine ting,” 
forklarer han.

”Men det giver en vældig 
trafik, som vi slet ikke øn-
sker. Vi har diskuteret det 
siden 1960erne og vil gerne 
begrænse den. Det er der 
bred enighed om i byrådet. 
Men et forslag om at udvide 
den bilfri zone faldt ved en 
folkeafstemning i 2000,” 
fortæller han.

Forbud mod turistbiler
Den helt rigtige løsning er 
svær at finde, måske er det 
bilforbud for turister og 
mere parkering på fastlan-
det. Norderney har tillige-
med de samme problemer 
som Fanø med at helårshu-
se opkøbes og bruges som 
feriehuse. Men de har ikke 
biler på stranden.

”Det ved jeg godt, at Fanø 
har. Det forstår jeg slet ikke. 
Det forekommer slet ikke 
miljøvenligt,” siger han og 
ryster lidt på hovedet, in-
den vi går til Poststrasse for 
at få et foto af borgmesteren 
i sit rette element, gående.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Ved Weststrand er et bredt areal asfalteret, så man  
kan parkere her. Norderneys borgmester Frank Ulrichs ved godt,  
man må køre på stranden på Fanø og er lettere chokeret over det.

På fastlandet ved Norddeich 
har rederiet Norden Frisia 
kæmpestore parkeringspladser 
til turristernes biler.
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Øen rundt
Fanø Bryghus har  

’kollega’ på Norderney

NORDBY – Som man kan se 
på midtersiderne, har Fanø 
Posten været på Vadehavsøen 
Norderney sydvest for Bre-
men for at studere deres for-
søg på at bekæmpe biltrafik 
på øen. 

På sådan en reportagetur 
har man mange sjove, små 
oplevelser. Byen var fuld af 
bagere. Tyskerne elsker at gå 
på konditori og at købe frisk 
morgenbrød, også på hjemmebane. De har deres egen 
avis, Norderneyer Morgen, som kommer hver dag! 
Og så har de som Fanø deres eget bryggeri, Norder-
neyer Brauhaus. 

Og prisen på deres øl: stolte 64 kroner for to, kun en 
krone billigere end to Fanø-bryg i SuperBrugsen. Lidt 
spøjst, der findes åbenbart et særligt prisniveau for 
vadehavsøl…              -fina

Energivenligt tag til beskyttede huse
SØNDERHO – Bor man på Fanø et sted, hvor man 
ikke må lægge solceller på sit tag, så er der måske alli-
gevel håb forude. For nu findes der teglsten med ind-
byggede solceller, oplyser Bygma på Fanø. Det drejer 
sig om teglstenen Zep med serieforbundne, indbyg-
gede solceller. På den måde kan man skære ned på 
sit CO2-aftryk uden at gå på kompromis med sit tags 
æstetik og udseende. 

Efter cirka 21 til 23 år er omkostningen på taget 
tjent hjem. Og sælger man huset inden da, så kan man 
glæde sig over, at solcelletegl forøger ejendommens 
værdi med investeringens værdi med det samme. 

Stenene kan anvendes på privathuse, offentlige og 
private beboelsesbygninger, samt bevaringsværdige 
og fredede bygninger. 

Dorit vil på højskole med dig og naboen
FANØ – Gode oplevelser på Nørgaards Højskole har 
givet Dorit Grumsen på Fanø en idé: Hvorfor ikke 
gøre noget for at samle en masse mennesker fra Fanø- 
og Esbjerg-området i en bus til et højskoleophold, så 
det kan opleves i fællesskab? 

Derfor har hun været med til at give idéer til et 
kursus og arrangere et informationsmøde på Realen 
den 26. oktober klokken 14.30, hvor interesserede kan 
møde op og høre mere.

Vinterbadere holder generalforsamling
NORDBY – VinterbaderneFanø holder ordinær ge-
neralforsamling torsdag den 28. november klokken 
19 på Fanø Skole, oplyser formand Gitte Jensen, der 
ønsker forslag tilsendt senest den 20.

Det sker på Fanø fra 16/11 til 14/12
Et udpluk af begivenheder på Fanø i perioden frem til 14. december
• Tirsdag 19/11 kl. 10-12, Mødeste-

det, Nordby: Foredrag ved Hans-
Jacob Haga om epidemierne  på 
Fanø, der dræbte mange børn i 
perioden 1818 til 1866. Fri entré.

• Onsdag 20/11 kl. 18.30, Rindby 
Forsamlingshus: Præmiewhist. 
Kortspil, kaffe og tre franskbrøds-
madder, 75 kr.

• Fredag 22/11 kl. 20, Realen: Småt 
brændbart med Vicki Berlin og 
Rasmus Krogsgaard. Entré.

• Lørdag 23/11 kl. 18, Sønderho For-
samlingshus: Stiftelsesfest med 
bal. Billetsalg bl.a. i Dagli’Brugsen.

• Lørdag 23. og søndag 24/11 kl. 
10-16.30, Strien i Nordby: Julemar-
ked. Arr.: Fanø Strandgalleri

• Tirsdag 26/11 kl. 14.30, Realen: 
Informationsmøde om Aktivt se-
niorliv og højskole. Arr.: Nørga-
ards Højskole og Dorit Grumsen.

• Onsdag 27/11 kl. 10, Fanøhallen: 
Bordtennis for alle, husk indesko. 
Gratis.

• Tirsdag 3/12 kl. 19.30, Sønderho 
gl. skole/Bakskuld: Sangaften. 
Lørdag 30/11 og søndag den 1/12, 
Fanø Kunstmuseum: Sønderho 
Borgerforenings Julemesse.

• Lørdag 30/11 kl. 10, Fanølinjen: 
Sømanden Las går i land og hjæl-
per børnene med at finde guld i 
øens butikker. Mon de også finder 
julemanden? Arr.: Juleøen Fanø. 
Gratis.

• Lørdag 30/11 kl. 14, Strien: 75 års 
jubilæumsreception i Fanø Mari-
neforening. Medlemsfest kl. 18.

• Søndag 1/12 kl. 09.30, Fanø Skole: 
Julemarked, mange stande, café. 
Fri entré.

• Søndag 1/12 2019, kl. 10, Fanø 
Skole: Fanø Julemærkemarch. Del-
tagelse: 70 kr.

JUBILÆUM - ”Skibsbyg-
mester J. Christoffersen 
- Havnefoged Nic. Lorenz - 
Skibsfører Chr. H.A. Søren-
sen - Styrmand Oluf Møller 
(tog) sagen i deres hænder, 
idet de mand og mand 
imellem blev enige om, at 
der uanset krigstilstand og 
besættelse af udenlandske 
tropper i landet hurtigst 
muligt burde stiftes en 
Fanø-Afdeling af Marine-
foreningen.”

Sådan står der i begyndel-
sen af forhandlingsproto-
kollen for Fanø Marinefor-

ening under overskriften 
”Det stiftende møde på 
’Fregatten Nordby’ Den 28. 
november 1944.” Der blev 
indkaldt til mødet i en an-
nonce i Fanø Ugeblad den 
25. november 1944, som lød 
således: 

”Der pibes til Møn-
string.” 34 mænd med 
tilknytning til søfarten ef-
terkom opfordringen og 
mødte op og stiftede Fanø 
Marineforening, som der-
for den 30. november kan 
fejre sit 75-års jubilæum på 
Strien med fest bagefter.

Selv om foreningen blev 
stiftet under Anden Ver-
denskrig, mener den nu-
værende formand, Jens 
Martin Christiansen, ikke, 
at krigen var anledning til 
stiftelsen.

”Der var i flere år blevet 
snakket om at få en afde-
ling af foreningen på Fanø, 
og som søfarts-ø syntes de 
bare, at det nu var på tide,” 
siger han ved mødet med 
Fanø Posten i Marinestuen 
på Lindevej i Nordby, der 
er overdådigt udsmykket 
med maritime effekter, og 
hvor Fanø Marineforening 
har haft til huse siden 1999.

Foreningen er en lokal-
afdeling af Danmarks Ma-
rineforening, hvis formål 
dels er at fremme kam-
meratskabet mellem søens 
folk, dels at ”styrke natio-
nens interesse for søværnet 
og søfarten”.

Malerier af 80 sejlskibe
Når man kigger rundt i Ma-
rinestuen, er væggene fyldt 
med malerier af sejlskibe. 
De blev oprindelig malet i 
begyndelsen af 1950’erne, 
da den daværende besty-
relse fik den lokale kunst-
ner Niels Steenholt til at 
male 80 af de sejlskibe, der 
var hjemmehørende på 
Fanø under øens storheds-
tid som sejlskibs-ø. Og i 
1955 gav de anledning til 
et fornemt besøg hos Fanø 
Marineforening, der den-
gang havde til huse på det 
nu hedengangne Hotel 
Nordby. Den 14. juli var 
kong Frederik IX, dronning 
Ingrid og de tre prinses-
ser på besøg på Fanø. Da 
den maritimt interesserede 
konge forinden havde hørt 
om malerisamlingen, lyk-
kedes det ham at få presset 
et knap ti minutter langt 
besøg i Marinestuen ind i 
et ellers meget stramt pro-
gram.

”Og kongen var meget 
begejstret for samlingen,” 

fortæller Jens Martin Chri-
stiansen.

De billeder, der i dag pry-
der væggene i Marinestuen 
på Lindevej er for en stor 
dels vedkommende nyma-
lede kopier, da originalerne 
blev skadet under stormflo-
den i 1981, hvor de hang i 
den daværende marinestue 
i kælderen under Fanø Kro-
gaard.   

Hygge i marinestuen
”Marinestuen er et være-
sted for ældre søfolk, hvor 
de hygger sig, rafler og 
snakker, blandt andet om 
gamle dage. Mange af dem 
har sejlet sammen eller 
været de samme steder på 
kloden,” siger Jens Martin 
Christiansen.

At Fanø er en søfarts-ø 
afspejler sig i, at forenin-
gen med 145 medlemmer 
har det største medlemstal 
i landet i forhold til indbyg-
gertallet. I dag er det ikke 
nødvendigt at have været 
sømand for at blive med-
lem. Således er formanden 
tømrermester og driver nu 
Fanø Fodboldgolf i Rindby.

”Men jeg interesserer mig 
for søfart og har sat mig ind 
i traditionerne i søværnet. 
I søværnet går man meget 
op i vores flag, og det gør 
vi også i marineforeningen. 
Vi gør for eksempel meget 
ud af kransenedlæggelsen i 
forbindelse med Befrielsen, 
hvor vi mødes med vores 
flag på Vestre Kirkegård.”

Desuden holder forenin-
gen forskellige arrange-
menter som mandeaftener, 
fregatskydning og en årlig 
udflugt. I år gik den til Frø-
slevlejren med besøg hos 
Aabenraa Marineforening.

De 75 år repræsenterer 
traditionen, men varsler 
også fornyelse. Således blev 
det for to år siden muligt 
for kvinder uden fortid til 
søs at blive medlem. 

Tekst og foto: Keld Nissen

I søfartens 
tjeneste

Slår man på inspektionsskibet Drejøs klokke, er det en omgang. 

Fanø Marineforening kan i år fejre 75 års 
jubilæum. Blev stiftet under besættelsen

Jens Martin Christiansen  
har været formand for  
Fanø Marineforening i 15 år.
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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

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

– hele øen rundt !

Maleriet af Kaptajnsgaarden 
er nu hjemme i Sønderho Vi har en række unikke fordele, som gør det attraktivt at leje dit 

sommerhus ud:

Ring til Kent Nymark for en uforpligtende snak

21 76 44 88

Udlej dit sommerhus – med unikke fordele

4 Ingen binding hvilket giver dig mulighed for at afprøve, 
    hvordan det er at være udlejer

4 Du kan bruge dit hus i højsæsonen

4 Gratis professionel fotografering af dit hus

4 Nyt unikt system til kvalitetssikring af rengøring

4 I 2020 er de første 41.800 kroner af din lejeindtægt skattefri

4 Og så er du med til at støtte gode formål

NATUR – Ja, vi har haft be-
søg af en hærfugl. Der går 
lang tid imellem dens be-
søg. Sådan har det ikke al-
tid været. En gang ynglede 
den i Danmark, men i løbet 
af sidste halvdel af 1800-tal-
let forsvandt den - sidst her 

fra Vestjylland. Nu skal vi 
syd og øst på for at være 
sikker på at se den smukke 
fugl.

Kommer den til Fanø, så 
er den solsorte store fugl 
nemt at få øje på. Fjerdrag-
ten er rødbrun med sorte 
fjerspidser, og vingerne er 
sort- og hvidstribede. Mest 
imponerende er den, når 
den rejser sin fjerprydelse 
på hovedet. Det gør den 
ved landing, eller når den 
føler sig truet. 

Fjerprydelsen minder om 
en krigerhjelm, så det var 
det varsel om krig og besøg 

af en hær, troede man før i 
tiden.

Hærfuglen spiser orm og 
fede larver, som den piller 
op med sit lange næb. Fø-
den findes i overdrevslig-
nende områder. Ved dette 
besøg var det marker og 
klitter omkring Kikkebjerg 
plantage. Sidste gang jeg så 
hærfuglen, fandt den orm i 
de små haver i det østlige 
Nordby. Når den finder en 
orm, kastes den op i luften 
og gribes igen med næbbet

Tekst og foto:  
Søren Vinding/Fanø Natur

Hr. fugl har gæstet Fanø

Hærfugl på fyrretræ i skoven bag Fanø skole.

LOKALHISTORIE – Så 
kan vi bringe slutningen 
på historien om det Jakob 
Agersnap-maleri, som Finn 
Godsk fra Viborg ville for-
ære til den nuværende ejer 
af gården på billedet i Søn-
derho. Der er tale om Kap-
tajnsgaarden på Vester Sto-
retoft, og ejeren, advokat 
Nicolai Mallet fra Køben-
havn, har nu fået maleriet 
overrakt. 

”Tusind tak! Det skal lige 
renses, og så får det en hæ-
dersplads i huset,” sagde 
den ny ejer af maleriet, der 
gav frokost på kroen til 
gengæld.

Han fortæller, at hans 
forældre, der var fra Ham-
burg, købte gården i 1959 
efter at være faldet pladask 
for Sønderho. Det kunne 
lade sig gøre, fordi reglerne 
først blev strammet i 1960. 
I 1968 flyttede de perma-
nent ind, og han er derfor 

opvokset på gården og 
har gået i ’den stråtækte’. 
I 1979 flyttede han til Kø-
benhavn for at studere. 
I dag fungerer den som 
sommerbolig for familien. 

Billedet er en gave, for-
tæller Sonja Nielsen fra 
Nordby til Fanø Posten.

”Alle børnene fik samme 
maleri af gården i bryl-
lupsgave, så det var nok 
Ellen, der fik dette, da 
det er hendes søn, Finn 
Godsk har arvet det ef-
ter,” forklarer hun, der er 
barnebarn i familien, der 

 
 

ejede gården frem til 
1956.

Forældrene til de otte 
børn på gården var Pe-
der Nielsen Jensen og 
Sørine, født Thøgersen.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Finn Godsk overrækker  
maleriet til Nicolai Mallet.

Finn Godsk fra  
Viborg har nu  
overrakt maleriet 
af Kaptajnsgaarden 
til gårdens ejer, 
Nicolai Mallet
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Læs mere på kirkernepaafano.dk

Tirsdag den 19. november kl. 19.30
Sogneaften i Sognehuset
Hjertebånd – om sorg
Sognepræst Lise Trap har 
skrevet bogen ”Hjertebånd. 
Om at leve med sine døde”. 
Tidligere har hun skrevet 
”Sorg. Den dybeste ære 
glæden kan få”.
Gennem de senere år er 
der kommet afgørende nye 
vinkler på, hvordan sorg 
forstås. Med udgangspunkt i egne og andres erfaringer vil Lise 
Trap fortælle noget om, hvad man ved om sorg i dag – og 
hvordan man som venner, familie og naboer kan støtte den 
sørgende i at leve med både sorg og glæde.

Tirsdag den 26. november kl. 15.30
Seniorgudstjeneste i Nordby kirke
Adventstiden betyder for 
mange forventning og 
forberedelse.
Hvad glæder vi os til og hvad 
ser vi frem til? Kom til en kort 
gudstjeneste der har advent 
som tema; konfirmander 
fra tirsdagsholdet deltager 
ved gudstjenesten og er 
behjælpelige med at uddele 
salmebøger og hjælpe til rette, hvis man har behov for det.  
Efter gudstjenesten er der hyggeligt samvær over en kop kaffe 
og fællessang i sognehuset.

Send eller indlevér den udfyldte krydsord til: 
Fanø Posten, Hovedgaden 75, Fanø - senest den 4. december
Mærk kuverten ”Konkurrence” 
Sidste måneds præmie, et gavekort på 200 kr. til SuperBrugsen,  
kan afhentes i SuperBrugsen

Vinder af sidste nummers krydsord: Anders Foldager, Spelmanns Toft 16A, Fanø
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FANØ TOTALSERVICE
v/Jan Svenning Jensen

Uddannet Gartner og Mekaniker

Mobil: 60 87 08 75 • Mail: jsvenning@hotmail.com

• Have, anlæg og vedligeholdelse
• Udlejning af arbejdskraft
• Græsklipning
• Hækklipning
• Alt havearbejde
• Fældning af træer og hyben
• Beplantning
• Sommerhusservice
• Reparation og vedligeholdelse  

af havemaskiner
• Snerydning
• Varmepumpeservice
• Andre opgaver udføres

Femte Martha-
aften på Fanø 

SPØGEFULDHEDER – 
Filmkomedien om det gode 
skib Martha samler i flere 
søfartsbyer som Svendborg 
og Nordby mange fans til 
årlige ’Martha-fejringer’.

I år var det femte gang 
på Fanø, og der deltog 57 
personer i den festlige ok-
toberbegivenhed, der som 
sædvanlig startede med, at 
et festlig klædt publikum 
indtog Fanø Biograf for fæl-
les at grine sig igennem den 
halvanden time lange, ma-
ritime film, fortæller Ma-
rius Knudsen.

Forinden var der ble-
vet indledt med Martha-
sangen på sækkepiber ved 
Bente Korsgård og Kis Sharasuvana, og den røde 

løber var da også rullet ud.
”Efter at ansigtene var 

lagt i de rette folder, begav 
vi os til Fanø Krogaards 
festsal, hvor der var pyntet 
op, og hænderne blev inspi-
ceret, hvor to formastelige 
syndere måtte have sig et 
bad, inden de kunne be-
give sig til bords. Herefter 
indtog vi krogårdens store 
kolde bord - denne gang 
uden brotsjö-sild - med 
tilhørende Tuborg og O. P. 
Anderson-snaps,” fortæller 
Marius Knudsen. 

Indtagelsen blev behørigt 
afbrudt af adskillige fælles 
rejsninger med afsyngning 

af Gud Signe dig Norge og 
efterfølgende fælles skål.

Aftenen forsatte - sæd-
vanen tro - med forskelige 
indslag som fælles at synge 
Marthasangen, danse Zor-
ba, lege Tornerose var et 
vakkert barn og gennemfø-
re quizzen, der denne gang 
var usædvanligt svær, så 
ingen havde alle rigtige.

”Der var heller ingen der 
kunne svare på ekspert-
spørgsmålet, så præmierne 
fra de lokale forretnings-
drivende blev ret store. 
Aftenenes vinder med flest 
rigtige blev Henrik Hessel-
lund, der nu kan kalde sig 
Martha-mester et års tid 

Igen i år samlede 
kultfilmen Martha 
om det gode skib 
af samme navn 
mange fans på øen
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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

tømrer- og byggefirma
Ing. Henning Frosch

Lodsvej 41 ∙ 6720 Fanø

21 48 69 89

Næste avis 14. december
Deadline 4. december

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.

frem, tilføjer Marius Knud-
sen.

”Da der ikke var så man-
ge rigtige besvarelser, bli-
ver vi nok nødt til at holde 
arrangementet til næste år 
igen, så er der tid til at øve 
sig. Datoen er sat til den 10. 
oktober 2020, hvis ellers vi 
kan finde egnede lokaler. 
Det var glædeligt, men også 
lidt vemodigt, at vi allige-
vel fik lov til at holde vores 

arrangement i Krogaardens 
festsal, for det bliver jo må-
ske sidste gang i de så ellers 
velegnede gemakker. Stor 
tak til Krogaarden”, siger 
Marius Knudsen, der også 
takker sponsorerne: Super-
Brugsen, Slagter Christian-
sen, Pandekagehuset, Fanø 
Rom, Fanø Gin, Fanø Bryg-
hus, Øens Tømrer, Agavan-
za, Fanø Glaspusteri, De-
sign Gitta Foldbjerg, Café 
Danmark, Fanø Keramik, 
Nybolig Fanø, Center for 
Maritim Sundhed, JepTek, 
Fanø Blomster, Fanø Dag-
bog, Riggerloftet på Fanø 
Skibsfarts- og dragtsam-
ling, Fanø Sparekasse og 
M/S Martha af Sønderho.

Martha er en Erik Bal-
ling-film fra 1967 efter op-
læg fra Henning Bahs og 
Preben Kaas. 

-fina

Fanø vil 
i Coops 
landsråd
HANDELSLIV – Fanø 
Brugsforening har for før-
ste gang opstillet en kandi-
dat til Landsrådet, nemlig 
Mille Renée Larsen, 33 år, 
Nordby. Rådet er Coops 
øverste beslutningsorgan 
og fastlægger de overord-
nede retningslinjer for 
Coop, tager strategiske og 
organisatoriske beslutnin-
ger, vælger formand og 
bestyrelse, godkender års-
regnskab og vedtægtsæn-
dringer. 

”Jeg ville gerne i Lands-
rådet for at lære Coop bed-
re at kende, og forstå hvor-
dan en demokratiskejet 
virksomhed er organiseret 
og fungerer. Jeg tror, at vi 
kan udvikle et langt mere 
bæredygtigt samfund gen-
nem de demokratiskejede 
virksomheder. Coop, der er 
ejet af medlemmerne, har 

mulighed for at arbejde for 
blandt andet mere ansvar-
lige og miljøvenlige varer, 
fordi virksomheden ikke, 
som andre virksomheder, 
har størst fokus på at skabe 
mest mulig profit til en lille 
kreds aktionærer. Udover at 
blive klogere på Coop, har 
jeg også en række ting på 
hjerte. Jeg vil gerne arbejde 
for, at brugserne i endnu 
højere grad kan medvirke 
til at skabe fællesskab og 
lokaludvikling gennem 
eksempelvis fællesspisnin-
ger og tættere forbindelse 
mellem kunderne og lokale 
fødevareproducenter,” ud-
taler hun.

De årlige Martha-fejringer 
som dels finder sted på Fanø 
Krogaard og Fanø Biograf 
er en festlig begivenhed med 
mange skøre ritualer.

Mille Renée Larsen.



ÅBNINGSTIDER 
MANDAG - FREDAG 7.00 -17.00
LØRDAG 9.00 -13.00

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

Med forbehold for udsolgte varer, manglende leveringer, fejl i prissætninger og evt. offentlige indgreb  
Alle priser er inkl. 25 pct. moms

 FRA  49,- 

 FRA  149,- 

 PR. SÆT FRA  199,-  Pr.SÆT   129,- 

 169,- 

 FRA 199,- 

59,- 

149,- 

BYGMA FANØ

HENT TILBUDSAVISEN PÅ BYGMA.DK

LYSKÆDE  TIME-LINE
• LED lyskæde i varm hvid
• Bruger 4 x AA-batterier 
• Udendørs/indendørs lyskæde med timer
• 40, 80 eller 120 LED lys

LYSKÆDE  TECH-LINE
• 230 V LED lyskæde i varm hvid
• Udendørs/indendørs lyskæde  

med kraftig gummikabel
• Kan forlænges med op til 8000 LED 

lys i samme kæde
• Leveres også i multi colour

KALENDERLYS  SARA
• Varm hvid
• Bruger 1 x AA-batterier 
• Med fjernbetjening      

ROMANTIC HOUSE
• Med LED lys
• Bruger 2 x AA-batterier 
• Fåes i to størrelser                     

STJERNE-  
ELLER HJERTELYS
ELLA
• Sæt med to styk 
• Bruger 4 x AA-batterier

HJERTE-  
ELLER  
STJERNELYS  
LIVA
• LED lys 
• Bruger AA-batterier 

KOGLE  CELINA 
• Med LED lys 
• Bruger 1 x AA-batterier 
• Fåes i tre størrelser

FJERNBETJENING 
• Til Sirius julebelysning 
• Med timer

LYSKÆDE  DAVID
• 230 V LED lyskæde i varm hvid
• Udendørs/indendørs lyskæde
• 40, 80 eller 120 LED lys

SÆT MED TO STK.

STARTSÆT

VI HAR MEGET 

MERE FRA SIRIUS 

– KIG IND OG  
SE DET STORE  

UDVALG!

STORT UDVALG AF  
JULEBELYSNING FRA 

FRA  129,- 


