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PÅSKEN 2020: der bliver ikke tømt affaldsbeholdere  
langfredag og 2. påskedag
Beholdere, der normalt bliver tømt fredage i ulige 
uger (langfredag) bliver i stedet tømt skærtorsdag 
den 9. april. Beholdere, der normalt bliver tømt  
mandage i lige uger (2. påskedag) bliver i stedet  
tømt tirsdag den 14. april.
Skærtorsdag tømmes som normalt.

Med venlig hilsen 
Fanø Kommune

Fanø Kommune informerer:

Tømning af affaldsbeholdere
Skiturist fik kedelig karantæne

CORONA – ”Hold kæft, 
det har været kedeligt!” 
Poul Lundholdt fra Nordby 
er ikke i tvivl om, hvordan 
hans tre uger lange selv-
valgte karantæne efter en 
skiferie i Dolomitterne har 
været.

Men hvorfor tog han 
overhovedet afsted, vil 
mange nok gerne vide.

”Uge 10 var ikke så sent i 
forløbet. Det var ikke i det 
område, der var ramt, bil-
letten var købt og betalt, 
og Udenrigsministeriet og 
rejsearrangøren advarede 
ikke mod den region,” for-
tæller han.

”Men så blev Veneto 
orange. Vi skulle have væ-
ret der, men en snestorm 
gjorde, at vi måtte vende 
om. Og der begyndte at 
være en masse snak om det, 
der skete hjemme i Dan-
mark. Det hold, der skulle 
været kommet i uge 11, 

blev standset, og da vi kom 
hjem til Kolding, skulle 500 
gæster fra Egons Busser 
fordeles i forskellige busser 
til forskellige byer,” fortæl-
ler han hovedrystende.

Så da han var hjemme på 
Fanø, gik han i frivillig ka-
rantæne.

Det gjorde han, selv om 
han ikke havde symptomer.

”Jeg fik hjælp af forskel-
lige personer, og jeg udvik-
lede et system, så jeg kunne 
køre til slagteren og få en 
pose rakt hen til bilen,” for-
tæller Poul Lundholdt.

Det værste har været den 
debat om corona, der har 
været på ’sociale’ medier.

”Der var en had-stem-

ning. Jeg endte med at mel-
de mig ud af det,” fortæller 
han.
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Poul Lundholdt fra 
Nordby gik frivilligt 
i hjemmekarantæne 
efter skiferien  
– og kedede sig  
gudsjammerligt
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COVID-19 assistance  
til Fanø Kommune
Vil du være med til at gøre en forskel?  
Vi forbereder os på, at vi kan kommer til at mangle hænder
Den aktuelle situation med COVID-19 udbrud i Danmark gør, at vi kan komme  
i en situation, hvor vi ikke længere kan løse alle opgaver med de medarbejdere,  
vi på nuværende tidspunkt har til rådighed.
Vi forudser, at vi kan komme til at mangle sygeplejersker og plejepersonale, som 
kan hjælpe til med at drage omsorg for og passe vores syge og svækkede borgere.
• Er du sygeplejerske og måske for nyligt trådt ud af arbejdsmarkedet? 
• Er du SOSU-uddannet, pædagog eller andet lignende,  

som relaterer sig til plejeområdet?
• Er du studerende på en sundhedsfaglig uddannelse?
• eller er du et menneske, som kerer sig om dine medmennesker  

og som kan bidrage med ”varme hænder”?
Uanset hvad din baggrund er, vil vi gerne høre fra dig, hvis du har mulighed  
for at tilbyde din arbejdskraft. Find tilsvarende opslag på Fanø Kommunes 
hjemmeside under ”ledige stillinger” og benyt knappen ”søg stillingen”.  
Send os et par ord om dig selv og din baggrund, evt. vedlagt CV. Hvis du har en 
sundhedsfaglig uddannelse, skal du tillige vedlægge dit uddannelsesbevis.
Ansøgningerne vil blive vurderet løbende, og vi kontakter dig i forhold til at afklare, 
om du har de kompetencer. vi behøver, praktiske forhold omkring evt. ansættelse osv.
Introduktion og oplæring planlægges individuelt ud fra,  
hvad du i forvejen har med dig.

Er du interesseret i at høre nærmere, inden du søger,  
er du velkommen til at sende os en mail, så ringer vi tilbage til dig.
Sygepleje og hjemmepleje: Fællesleder Kaja Petersen – bgplkp@fanoe.dk 
Fanø Plejecenter: Teamleder Tanja Klitaa – bgtkl@fanoe.dk  
eller Teamleder Inger Nørby – bgplin@fanoe.dk
Ansøgere, som indkaldes til samtale skal medbringe straffeattest.
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Angående CORONA 
følger vi regeringens aktuelle anvisninger.
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Med over 35 års erfaring med 
fragtkørsel på Fanø, sikrer vi vores 

kunder kvalitet og levering.  

Daglig fragtforbindelse mellem Esbjerg og Fanø

Fanø Fragten

Blå bog, Poul Lundholdt
• Poul Lundholdt er 70 år, single, og har siden  

1. april 2019 boet på Navigationsvej i Nordby.  
Han har børn og børnebørn i henholdsvis  
København og Astrup mellem Hobro og Skørping.

• Han er født og opvokset på Fanø. Hans forældre, 
Martinne og Andreas Lundholt Jensen, bedre 
kendt som ’Tinne og Dres’, boede i huset i Nordby, 
hvor Café Nord nu ligger.

• Han er uddannet programmør og har en  
HD i supply chain management.

• Poul Lundholdt har boet 50 år i København og har 
arbejdet på Københavns Grønttorv i cirka 20 år.

• Han tog i 2019 initiativ til Fanø Julemærkemarch.

Poul Lundholdt  
bor for sig selv  

i et hus i Nordby.


