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Fanø Vesterland udskudt til september
FANØ – Festivalen Fanø Vesterland udsættes til 5. 

og 6. september, oplyser festivalledelsen.

Martha er klar til sæsonen
SØNDERHO – Martha af Sønderho er klar til sæson 
2020, men sejladserne kommer igen til at foregå fra 
Nordby, da Sønderho Havn ikke er klar endnu.

Den flittige besætning har brugt de sidste par 
weekender til at klargøre til sæsonen. I hold af tre har 
de lavet eftersyn på motoren, lakeret dæk og malet 
skroget over vandet. Der er monteret vinduesviskere 
og WHF og Navigation opdateret. Og så er rednings-
vestene og brandslukningsudstyret blevet efterset. 
Flydebroen ved Kammerslusen er afmonteret og er 
klar til transport til Nordby, hvor den skal ligge som 
landgangsbro ved Langelinie. Hjemmesiden martha-
sonderho.dk er opdateret og bookingsystemet er på 
plads. Der skal sejles medlemssejladser mindst en 
gang om måneden og der er allerede fire bookninger 
på familiesejladser. Kontingent kan betales på Mobi-
lePay, 816429.  

Fanø Kommune søger hjælpere
FANØ – Vil du være med til at gøre en forskel? Vi 
forbereder os på, at vi kan kommer til at mangle hæn-
der. Sådan lyder en opfordring fra Fanø Kommune.

”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 medar-
bejdere, vi på nuværende tidspunkt har til rådighed. 
Vi forudser, at vi kan komme til at mangle sygeple-
jersker og plejepersonale, som kan hjælpe til med at 
drage omsorg for og passe vores syge og svækkede 
borgere”, skriver kommunen i opråbet. Der søges ny-
ligt pensionerede sygeplejersker, borgere med SOSU-
uddannelse, pædagoger eller andet lignende, som 
relaterer sig til plejeområdet. Man kan også være stu-
derende på en sundhedsfaglig uddannelse eller ’blot’ 
mennesker, som kerer sig om dine medmennesker. 
Man kan søge stillingerne på fano.dk.

Galleri Kant med webshop
SØNDERHO – Galleri KANT i Sønderho holder 
åbent i påsken og åbner samtidig for et nyt tiltag, 
nemlig en webshop. Ejerne Kerry Harm Nielsen og 
Anna Gram Sørensen tager naturligvis corona-situ-
ationen alvorligt og følger regeringens henvisninger. 

”Galleriet i Sønderho er cirka 180 kvadratmeter 
stort, så der er god mulighed for på ansvarlig vis at 
have gæster inde,” siger Anna Gram Sørensen. 

Siden de lukkede ned i København den 15. marts 
har de i øvrigt haft ro til at få gjort alvor af et ønske, 
de har haft i lang tid, nemlig at åbne en webshop.

”Med knap 22.000 følgere på Instagram har vi al-
lerede stor glæde af virtuel markedsføring. Så det er 
oplagt at benytte os af, at der allerede er et aktivt web-
baseret kundegrundlag,” siger hun.

På lørdag er webshoppen klar for besøgende. Der 
vil være meget at gå på opdagelse i, heriblandt også 
mange nyheder. Deriblandt er et større antal print 
end normalt. 

“Vi har haft fokus på, at der skal være værker i en 
prisklasse, der taler til mange, men for at give et mere 
generelt indblik i, hvad vi har på lager og hvad de en-
kelte kunstnere tilbyder, præsenteres der i shoppen 
også unikaværker i prisklassen over 10.000 kroner.” 

Øen rundt

CORONAKRISE – Tors-
dag morgen efter det første 
pressemøde fra statsmi-
nisteriet henter vi børne-
nes bøger på den næsten 
tomme skole. Her er en 
zombie-apokalyptisk-agtig 
stemning. Vi spritter hæn-
der ved indgangen og igen 
ved klyngerne. Vi låner en 

stak bøger på biblioteket 
og skynder os ud. Det hele 
lugter lidt af dommedag. 

Står op som vi plejer
Min mand Anders er læge 
og arbejder i Esbjerg. Jeg 
arbejder selv hjemmefra og 
har masser af deadlines, så 
vi står op klokken halv syv 

på hverdage, som vi plejer. 
Hjemmeskole står i første 
omgang på live-udsendel-
ser fra Randers Regnskov, 
Sofaskolen og fri leg i time-
vis. Hvor er jeg glad for, at 
børnene har hinanden. 

”Hva’ så, unger, hvad får 
I tiden til at gå med?” spør-
ger jeg Max og Mille. 

”Vi laver bamse-bungy-
jump fra hemsen,” siger de 
og hapser en banan fra køk-
kenbordet. De har mindst 
150 bamser. 

”Har I vasket hænder!?”
”JA!” svarer de, tydeligt 

irriterede over, at jeg spør-
ger tyve gange om dagen. 
Sådan er livet nu.

Jeg har børnene så meget 
omkring mig, at jeg ikke 
bare kigger på dem, men 
jeg ser dem. Den ekstra 
tid sammen betyder, at jeg 
nærmest helt barselsagtigt 
forelsker mig i dem på ny.

Hver eftermiddag går vi 
lange ture på den menne-
sketomme ø eller tager på 
skolens boldbaner og spil-

ler ’Corona-bold’, for ”det er 
jo bare noget, vi gør, mens 
der er corona”, siger den 
mindste.

Der er læring i det hele
”Moar, moar… moaaaar?!” 
er der meget af den første 
uges tid. Det er bare en lille 
smule irriterende, og jeg 
spørger min lægemand, om 
det da virkelig ikke er mu-
ligt, at han er hjemme bare 
én dag om ugen, så jeg kan 
nå mine deadlines. Det er 
det ikke.

”Men jeg kan da tage no-
get beroligende med hjem 
fra arbejde,” siger han gri-
nende. 

Vi når nu det hele allige-
vel. Jeg når også at kramme 
mine børn cirka 20 gange 
mere, end vi plejer. 

Vi går i haven og nyder 
solen og vasker flagstang, 
mens ungerne tæsker løs 
på stangtennisbolden ind-
til den blå plastikdims, der 
holder snoren fast på stan-
gen, knækker. Vi vasker 
havemøbler, slår græs og 
planter pelargoniestiklin-
ger om. Der er læring i det 
hele, siger mange kloge op-
slag på Facebook.  

Tekst og foto: Julie Frey

Coronakrisen vendte op og ned på livet for kernefamilien Frey i Nordby på Fanø

Coronaepidemien og grænselukningen  
har ramt Fanø hårdt – især de  
tvangslukkede restauranter 
Derfor: Spis ude hjemme! Gør brug af restauranternes  
takeaway-tilbud. De annoncerer flittigt deres tilbud på  
nettet. Her kan du løbende følge, hvem der tilbyder  
takeaway under krisen: npvfanoe.dk/fano.  
Listen vedligeholdes af NPV Partnerne.

Spis ude hjemme, Fanø!

PS: Aktivitetskalenderen udgår.  
Tjek fanoekalender.dk, men regn med, at meget aflyses

God påske!

Et helt nyt liv for den 
lille familie

”Mange af dagene føles det lidt som om,  ”Mange af dagene føles det lidt som om,  
at vi er den eneste familie tilbage i verden...at vi er den eneste familie tilbage i verden...

... især da vi kører til Havside 
Bjerge og går tur – der er ikke 
et øje ud over os. Men det er 
også vildt dejligt at være sam-
men, bare os.” 

Galleri KANT åbner webshop. Foto: Nicola Campion


