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Chefkok til Fanø Krogaard er nu fundet
NORDBY – Fanø Krogaard i Nordby, der ikke over-
raskende er ved at få samme hvide farve som ’moder-
hotellet’ Hjerting Badehotel, har hyret sin kommende 
chefkok, nemlig Kasper Elmholdt Pedersen, 29 år, der 
er uddannet på Henne Kirkeby Kro. Med i køkkenet 
vil køkkenchefen få hjælp af broderen Jakob samt  
Michael Jensen.

”Det går rigtig godt med byggeriet, og tidsplanen 
holder. Vi satser på åbning den 25. juni 2020, hvis si-
tuationen i landet tillader det – og der ikke dukker 
noget uventet op. For nu skrider det frem som håbet,” 
oplyser hotelchef Mette Hyttel til Fanø Posten.

Ny snaps på hylden hos Lorenzen i Sønderho 
SØNDERHO – Butikken Lorenzens i Sønderho, som 
Fonden Gammel Sønderho står bag, har lanceret en 
ny snapseserie, inspireret af sodavand fra Harald 
Kjærs Fanø Bryggeri og Fanø Mineralvandsfabrik, 
der lukkede i 1970. Der er en snaps på strandmalurt, 
vilde brombær, mirabelle, mosebølle og rav – sidst-
nævnte med et pift ar harpiks og hav.

Generalforsamling i Nordsøbadet 28. maj
NORDBY – Hvis det til den tid er tilladt at holde mø-
der med op til 50 deltagere, vil Nordsøbadets Støtte-
forening holde sin ordinære generalforsamling tors-
dag den 28. maj, formentlig på Fanø Skole. Den skulle 
have været holdt i april.

Gratis brilleglas til brillebærere på Fanø
FANØ – Er du en af dem, der er ramt økonomisk 
hårdt af cororonakrisen, og står du og har brug for 
nye brilleglas, så har optikerfirmaet Hallmann med 
filial i blandt andet Esbjerg besluttet at give gratis 
glas til de kunder, der har behov!

”Som følge af vores opgave, som en del af sund-
hedssektoren, vil vi hos Hallmann gerne tilbyde et 
godt syn til alle. Derfor har vi besluttet at tilbyde 
alle kunder vores standardbrilleglas fra Meisterglas 
gratis til og med maj måned,” oplyser indehaver An-
dreas Hallmann.

For at alle vigtige hygiejne- og sikkerhedsanbefa-
linger kan overholdes, så opfordrer Hallmann til at 
bestille tid i butikken via telefon. Nummeret er i an-
noncen side 6 her i avisen. Tilbuddet gælder til og 
med 31. maj 2020 på enkeltstyrke- og progressive glas 
Action 1,5 med superantirefleksbehandling, hærd-
ning og Cleancoat. Der kan ikke kombineres.

Galleri Kant i Sønderho kom godt fra start
SØNDERHO – Galleri Kant i Sønderho tog en chan-
ce ved at åbne sæsonen uden tyske turister, men det 
kom godt fra start i påsken. Kunstinteresserede stak 
hovedet ind fra første dag, og takket være de rum-
melige lokaler og gæsternes vilje til at holde fysisk 
afstand, var der ingen coronapanik. Så der vil fortsat 
været åbent tirsdag til søndag kl. 11 til 18. Også andre 
gallerier på øen har åbent.

Øen rundt

Er du ude i Fanøs natur lige 
nu, især langs stranden, 
hører du én, der sidder og 
stryger sin negl langs tæn-
derne af en kam. 

Det er strandtudsen, som 
sidder og kalder på en hun. 
Den vil gerne lave haletud-
ser sammen med hende. 

Hannen har fundet sig en 
lavvandet sø i det nydan-
nede land langs stranden. 
Her skal der lægges æg og 
haletudserne skal vokse op. 

Deres rullende kvækken 
hører til langs Fanøs kyster. 
Den er en del af oplevelsen 
af Fanø. Tag lyden med dig 

hjem. Den høres bedst sen 
aften. Strandtudsen er et 
natdyr, men kan også ses 
om dagen, viser fotoet i 
denne klumme. 

Det er taget lige neden for 
Fanø Vesterhavsbad i sol-
skin for få dage siden.

Kig efter grøn rygstribe
Strandtudsen ligner andre 
tudser, men har sin grønne 
stribe på ryggen. Er tudsen 
i vandet – det er den kun, 
når det drejer sig om at 
yngle - skal man kigge efter 
den grønne rygstribe.

Tudserne kan være man-
ge sammen. Når hannerne 
har fundet en hun, så prø-
ver den - ofte mange han-
ner sammen - at klamre sig 
til hende. 

Lykkes det begynder 
de at lave deres lange æg-
strenge, der snor sig som 
guirlander rundt i den 
lavvandede sø. Se foto af 

æg-guilanderne på: http://
fanonatur.dk/default.asp
?Site=Indhold&id=644&p
id=3078

Det er kun i yngletiden 
strandtudsen er afhængig 
af vand. 

Resten af året lever på 
ret tørre og vegetationsfat-

tige steder som strand- og 
klitstrækninger m.m. 

De går i vinterdvale om-
kring 1. oktober og graver 
sig ned i en dybde af 60-120 
cm.

Tekst og foto:  
Søren Vinding

Strandtudsen er meget højlydt lige for tiden. Han lyder som én, 
der sidder og stryger sin negl langs tænderne af en kam.

Ny kost og hård træning gav Stinne et nyt liv

Går man fra Hoved-
gaden mod Fanø 
Bryghus, kan man 
ikke undgå at lægge 
mærke til det, som 
mange nok vil be-
tegne som en kulørt 
rodebutik ved Ho-

vedgaden 107. Sund-
hedsmissionen Paleo-

Power kan man læse på 
gavlen. Man kan også på 
skiltene på fortovet se, at 
man her kan få alt fra yoga 
over friske æg til klipning. 
Er man heldig, kan man 
også træffe den altid smi-
lende og travle indehaver 
Stinne Berg i snak med en 
forbipasserende.

Til sidst tog den nysger-
rige redaktør mod til sig 
og fik en aftale for at få op-
klaret mysteriet. Hvem er 
denne Stinne Berg, der på 
Facebook tilsyneladende 
ved alt om Fanø - og om 
sundhed? Og som her i for-
året har været helt nede at 
ligge med mulig Covid-19 
og en nedlukket forretning 
uden mulighed for kom-
pensation, fordi en fysiote-
rapistuderende som hende 
ikke kan få del i støtteord-
ningerne.

Vi bænker os i yoga- og 
træningslokalet, der lige 
har fået nyt gulv. Den gode 
kaffe er fra tyske kunder, 
der har sendt masser af 
gaver under coronanedluk-
ningen. De savner at kom-
me der. Og hun fortæller:

”Jeg er faktisk uddannet 
som tøjdesigner fra Odense 
Fagskole i 1990. Men det 
første job på Langeland 
krævede otte timers trans-
port hver dag. Det gad jeg 
ikke. Så jeg tog til New 
York og San Fransico i USA. 

Alle andre på Fanø ville til 
Australien som au pair. Det 
er nok den udlængsel, vi 
har her på søfartsøen Fanø, 
der gjorde det,” fortæller 
hun.

Hjemme igen tog hun 
en hf-eksamen i Odense. 
”Jeg havde så besluttet mig 
for at blive damefrisør. Det 
fik jeg skæld ud for af min 
dansklærer, Kirsten. Hun 
løb efter studentervognen 
og råbte ”det gør du ikke!”. 
For jeg var god til dansk, 
jeg var den første af hendes 
elever, der havde fået 13 i 
dansk. Jeg blev heller ikke 
frisør. Jeg tog grundforlø-

Forfatteren Stinne Berg er lidt af en 
sundhedsblæksprutte med sine tilbud 
om alt fra yoga til massage og vitaminer

Stinne Berg ved en af de  
tavler, der oplister hendes 
mange ydelser. Smilet får  

man gratis med i købet.

 Profilen

Værket her, som gallerist Anna Gram Sørensen står ved, er 
malet af Peter Ravn, København.

Strandtudsen med rygstriben
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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

Vil du være en aktiv del af Danmarks 
mest lokale demokrati? 

www.menighedsraadsvalg.dk

God kirkelig ledelse 
handler om at få det 
bedste frem i andre

Tør du tro og håbe 
på kærlighed i 

Danmark?

Tænk, om vi fik en 
god diskussion om 

kirkens relevans

- sæt kryds i kalenderen 9. juni kl. Kl. 19.00

Kom til
orienteringsmøde 9/6

og hør mere om
menighedsrådets vigtige arbejde

Sted: Sognehuset,
Niels Sørensens Vej 3,

6720 Fanø

Salget af sommerhuse på Fanø går godt 
FANØ – Sommerhussalget på Fanø går godt. Hos 

Nybolig har ejendomsmægler Kristin Martinsen fået 
27 procent flere slutsedler underskrevet i april end i 
samme måned sidste år. 

”Tallet er 14 mod 11 i april 2019. Og interessen er 
helt vild her efter påske. Vi havde 30 fremvisninger 
sidste weekend og 20 weekenden før,” fortæller hun.

”RealMæglerne Fanø solgte syv sommerhuse i 
april mod fem styk i 2019,” fortæller ejendomsmægler 
Simon Søndergaard.

Fanø Posten har ikke fået svar fra EDC Fanø.

Sælger bog om briggen Claus på postordre
NORDBY – Fanø Skibsfarts- og Dragtmuseum 
har ikke kunnet åbne udstillingen om briggen 
Claus’ forlis. Bogen Briggen Claus af Fanø af Sven 
B. Anthonisen sælges derfor per postordre. Leveret 
på Fanø er prisen 190 kroner, tilsendt med post er 
prisen 240 kroner. Sender man en mail til webshop@
fanoskibs-dragt.dk med navn og adresse, får man 
nærmere besked om kontonummer.

Noter fra landbetjentens travle hverdag
FANØ – En brasiliansk turist, der den 30. april kørte 
mod ensretningen i Hovedgaden fik en straksbøde 
på 2.500 kroner. 15-20 unge holdt lige før midnat den 
1. maj fest bag ved Realen. De nåede at stikke af fra 
opkast, øldåser og spiritusflasker. Lørdag den 2. maj 
kørte en 19-årig mand galt i bil på Kirkevejen. Han 
kom med til en blodprøve. Søndag morgen den 3. maj 
blev indholdet af en bioaffaldsspand hældt ud over 
en bil i Sønderho. Forruden revnede. En mandlig 
knallertkører kørte natten til den 6. maj ind i et skilt 
og en postkasse på Hovedgaden i Nordby og stak af.

Øen rundtNy kost og hård træning gav Stinne et nyt liv

bet, fik en læreplads hos 
Stuhr i København, men 
det var ikke så smart med 
dårlig ryg og dårligt knæ”, 
fortæller hun.

Mistede lille Niels
Hun tog tilbage til Fanø, ar-
bejdede i en tøjbutik i Søn-
derho, solgte pizza i Aages 
Pizza ved Rindby Strand 
og morgenmad på den 
Grimme Ælling ved Fanø 
Bad.

I 1995 blev hun gravid 
med lille Niels, der døde 
få uger efter fødslen af en 
hjertefejl. Heldigvis fik hun 
knap et år senere Magnus, 

der i dag er tømrersvend i 
Esbjerg. 

Fra 1998 læste hun til 
lærer, men hun dum-
pede i håndarbejde. 
”Det var jo absurd, når jeg 
var uddannet tøjdesigner. 
Censor må have haft en 
dårlig dag,” griner hun.

I stedet åbnede hun Stin-
ne Berg Design i Nordby. 
Lejemålet blev opsagt i 
2004 efter to år, og hun 
tog igen til USA, nu for at 
passe og undervise en po-
kerspillers barn i dansk i 
Las Vegas. Men hun måtte 
hjem. Og her fik hun lyst til 
at skrive bogen Hvad drag-

kisten gemte. Den blev den 
bedst sælgende dialektbog 
nogensinde med 2000 solg-
te eksemplarer.

Snigende slidgigt, hårtab 
og begyndende sklerose, 
som hun omkring 2009 
forgæves prøvede at negli-
gere, fik hende til at interes-
sere sig for paleo-mad eller 
stenaldermad, som nogen 
også kalder det. Og hun 
fandt ud af, at dét og træ-
ning, træning og atter træ-
ning gjorde hende rask. Så 
det har været hendes mis-
sion siden. i dag dyrker hun 
yoga, windsurfer, vægttræ-
ner og cykler konstant. Og 

driver Sundhedsmissio-
nen, så andre kan lære det 
samme.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Stinne Højrup Berg-
Jensen eller Stinne Berg, 
som hun blot kalder sig, 
er 47 år, født den 8. juni 
1972. Hun er indfødt fan-
nik fra Nordby.

Hendes mor Ida Høj-
rup har haft rideskole, 
og hendes selvlagte far er 
honningavler Helmuth 
Otto Valentin Riegler.

Hun er fysioterapeut-
studerende og indehaver 
af Sundhedsmissionen 
PaleoPower i Nordby, 
er uddannet tøjdesigner 
og massør, har en hf-ek-
samen, en kort karriere 
som frisørelev, har haft 
tøjbutik og er forfatter af 
flere bøger om Fanø og 
sundhed.

Blå bog Stinne Berg

Stinne Berg i en yogaøvelse i træningssalen.

Rift om Fanø-sommerhusene 
SOMMERHUSE – Hvis 
grænsen til Tyskland åb-
nes, vil tyske turister atter 
kunne booke sommerhuse 
på Fanø. 

Men de vil have færre 
sommerhuse at vælge 
imellem, end de plejer. For 
danskerne har booket som-
merhuse på Fanø i stor stil 
siden nedlukningen 14. 
marts.

”Fra påske og frem til og 
med uge 35 har vi på Fanø 
et plus på 62 procent på 
danske lejemål i forhold til 
sidste år, altså 818 uger mod 
500 uger sidste år,” fortæl-
ler destinationschef Kent 
Nymark fra Sol og Strand.

Danibo har fået udlejet 
930 uger til danskere mod 
676 uger i samme periode i 
2019, et plus på 38 procent, 

fortæller direktør Hanne 
Thyssen. 

”Mange sommerhuse er 
for længst reserveret af ty-
ske gæster i ugerne 28, 29 
og 30, derfor er stigningen 
ikke større. Men dansker-
ne er heldigvis flinke til at 
booke i yderuger som 26, 27 
og 31,” tilføjer hun.

-fina

Mange flere danskere har booket et sommerhus på Fanø i år


