
8  30. maj 2020Fanø Posten

Optagelsesprøve for Fanø-balletbørn in spe
FANØ – Ballet-interesserede børn på Fanø, der går i 
1. til 5. klasse, har nu chancen for at komme på Den 
Kongelige Balletskoles talentlinje på Esbjerg Kultur-
skole. Barnet skal være glad for at danse og have en 
sund og funktionsdygtig krop, og optagelsesprøven 
er den 4. juni klokken 16 til 18. Man behøver ikke at 
kende til ballet.

”Men elever og forældre skal være indstillet på at 
der stilles store krav til eleven, og at dette kræver 
hårdt og fokuseret arbejde for både elev og forældre,” 
siger afdelingsleder Turi Malmø. Flere af de med-
virkende balletelever i Barn af Balletten på TV2 be-
gyndte deres karriere på DKB talentlinjen i Esbjerg, 
tilføjer hun. Man kan læse mere på kulturskolen.es-
bjergkommune.dk.

Vi får også gågade i Nordby i pinsedagene
NORDBY – Som i Kristi himmelfartsferien vil der 
også i pinsen fra og med lørdag til og med mandag 
være gågade i den mest centralt beliggende del af 
Hovedgaden i Nordby. Det har formanden for ENT-
udvalget, Christian Lorenzen, besluttet, da byrådet 
har givet ham bemyndigelse til det. Måske udvider 
kommunen gågadesæsonen generelt.

Lidt færre helligdagsgæster på Fanø
FANØ – Selv om der var særdeles lange bilkøer i da-
gene før og efter Kristi himmelfartsdag, blev der ikke 
slået rekorder. Antallet af passagerer blev med 15.787 
solgte returbilletter 3,1 procent lavere end i 2019, og 
antallet af overførte biler lå 9,44 procent lavere end 
i 2019, oplyser Molslinjen. Heller ikke SuperBrugsen 
slog rekorder, selv om det var nogle gode dage, oply-
ser uddeler Bent Kruse Madsen. Påsken var decideret 
halvdårlig med indeks 78, svarende til et tab på en 
million kroner i omsætning i forhold til påsken 2019.

Pænt salg af sommerhuse på øen siden nytår
FANØ – I forrige nummer af Fanø Posten kunne vi 
berette, at april havde været en god måned for som-
merhussalget på Fanø, vi manglede dog tal fra den 
tredje mægler på øen, EDC. Så for at få et uvildigt tal 
har vi spurgt Boligsiden.dk. 

”I perioden fra og med januar til og med april blev 
der handlet 29 sommerhuse i 2019 og 36 sommerhuse 
i 2020. Det er en stigning på 24 procent, oplyser kom-
munikationsdirektør Birgit Daetz, Boligsiden.

Sælger 1500 flere billetter til Fanø Vesterland
FANØ – Fanø Vesterland, der i år skal være ved sta-
dion 4. og 5. september, hvis myndighederne tillader 
det, vil sælge 1500 billetter ekstra fra 1. juni. Det sker 
for at styrke økonomien og forbedre oplevelsen, oply-
ses det på forskellige sociale medier.

Kvindelig hundelufter i Nordby væltet omkuld
NORDBY - En 68-årig kvinde var klokken 23 om af-
tenen søndag den 24. maj ude at lufte hund i Hoved-
gaden i Nordby. På strækningen mellem Batterivej og 
Ndr. Engvej blev hun to gange skubbet omkuld af en 
mand. Kvinden kender ikke manden, men ved, hvem 
han er, så politiet vil forsøge at finde frem til ham. nis

Ung bilist på Rindby Strand uden kørekort
RINDBY – Fredag den 22. maj klokken 13.50 stand-
sede landbetjenten en 17-årig kvindelig bilist uden 
kørekort på stranden syd for Kirkevejen i Rindby. nis

Det sker på Fanø fra 30/5 til 12/6
(Forbehold for corona-ændringer)

• Lørdag 30/5 og søndag 31/5 kl. 
11, 14 og 16, Fanø Lystbådehavn, 
Nordby: Sejltur med turbåden 
Martha. En to-timers tur til 
Esbjerg Havn hvor man oplever 
de forskellige havnebassiner og 
skibe tæt på. På grund af corona 
kun få voksne gæster med. Køb 
billet og se andre sejltider på 
place2book.com/da/sw2/sales/
event_list/EM8817. 
Hjemmeside: marthasonderho.
dk/sejltider/

• Lørdag 30/5, søndag 31/5 og 
mandag 1/6 kl. 14-17, Atelier Tina 
Kolding, Mathiases Toft 5, Søn-
derho: Åbent atelier og maleriud-
stilling. Kik indenfor i kunstne-
rens atelier og maleriudstilling i 
det opstillede telt i haven. Der er 
håndsprit og passende afstand til 
hinanden. Fri entré. Se mere på 
tinakolding.dk

• Tirsdag 2/6 kl. 19.30-21.30, Søn-
derho Kirke: Sangaften. Medbring 
krus/kop samt et glas. Ellers vil 
alt være som det plejer. Vi synger 
fra DGI sangbogen og fra Samles- 

Skilles (Fanø sangbogen). Kaffe/
the med hjemmebag. Entré: 10 kr.

• Onsdag til søndag frem til 
18/10, Fanø Strandgalleri, Rind-
by Strand kl. 14-17.30: Åbent. 
Ravslibning p.t. lukket.

• Lørdag 6/6 kl. 14-17.30, Fanø 
Strandgalleri, Rindby: Ferni-
sering, gæsteudstillerne Tina 
Kolding og Leif Grue.

• Onsdag 10/6 kl. 19.30, Realen - 
Fanøs Kulturhjerte, Nordby: Fæl-
lessang - Tudesange. Vi har denne 
aften fundet nogle af de ’værste’ 
tudesange, der er skrevet. 

Et udpluk af begivenheder på Fanø i perioden frem til 12. juni 2020

Øen rundt

KUNST – Smilene er brede 
på formand Birgitte Schack 
Rasmussen og næstfor-
mand Birgit Knudsens an-
sigter. Endelig er corona-
restriktionerne lempet 
så tilpas meget, at Fanø 
Kunstmuseum i Sønderho 
har kunnet åbne. Det skete 
fredag den 29. maj.

I år lægges der ud med 
en særudstilling af Ruth 
Heinemann, museets 
grundlægger plus 
en samling, der 
er blevet ud-
videt på flot-
teste vis med 
fem flotte sø-
fartsmalerier 

givet af Alice og Tage Sø-
rensens Fond. Desuden er 
der en fotoudstilling. Alle 
udstillingerne med und-
tagelse af særudstillingen, 
som slutter 6. september, 
vil kunne ses frem til den 
18. oktober.

Selve samlingen bliver 
præsenteret under temaet 
170 års Vadehavskunst på 

Fanø. Her vil male-
rier fra den faste 

samling 
blive vist 
sammen 
med bille-
der hentet 
udefra un-

der de fire 
temaer: 1. 

Skibsbilleder 
2. Fascination 

af naturen 3. Folkeliv og 
huse på Fanø og 4. Turisme 
og badeliv. 

”Vi har lånt billeder fra 
Ribe Kunstmuseum og Mu-
seum Jorn og nogle private 
samlere, hvilket gør det 
muligt både at se tegnin-
ger fra 1850erne af David 
Jacobsen, værker af Sigurd 

Fanø Kunstmuseum i Sønderho kunne 
endelig åbne fredag den 29. maj med 
Ruth Heinemann-særudstilling

Museumsgrundlægger 
får egen udstilling

Ruth Heine-
mann arbejdede 
også med figurer 
som denne ’kring-
le’. Foto: Finn 
Arne Hansen.

Samlingen 170 års Vadehavskunst på Fanø Samlingen 170 års Vadehavskunst på Fanø 
indeholder mange skønne søfartsmotiver.  indeholder mange skønne søfartsmotiver.  
PR-foto: lissiemarie.dk.PR-foto: lissiemarie.dk.

PR-foto: Niels Linneberg.PR-foto: Niels Linneberg.
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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

   

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

Har du et godt tip?
Så skriv til os på mail@fanoeposten.dk

* Aktion gælder t.o.m. 30.06.2020 på enkeltstyrke og progressive glas Action 1,5 med superantirefleksbehandling, hærdning og Cleancoat.  
Kan ikke kombineres med andre aktioner. Kun et sæt brilleglas pr. kunde. Optik Hallmann Vojens ApS Rådhuscentret 21, 6500 Vojens

Brilleglas  
foræret  
til alle!

Vi handler med hjertet

Hellere bedre udsigter igen. Hellere HALLMANN.

En aktion i  
samarbejde med:

Et godt syn til alle – det er Team Hallmans passion
I Danmark har alle det ikke nemt lige for tiden. Derfor skal vi holde sammen. 
Vi fra Hallmann vil bidrage med gratis brilleglas til vores kunder i hele maj 
og juni måned 2020. Meisterglas brilleglas fra Tyskland. Selvfølgelig er vi 
opmærksom på jeres sundhed og hygiejnen har højeste prioritet.

  Esbjerg, Torvegade 32
 75 17 17 42

Med Smart Rate rentefri 
betaling på 24 måneder24kr.

HALLMANN ESBJERG FLYTTER! 

Ny adresse fra den 18.06.

Swane og Holger Drach-
mann og den tyske maler 
Hans Peter Feddersen,” 
fortæller Birgit Knudsen. 

Heinemann-udstilling
Valget af kunstner fra den 
faste samling er i år fal-
det på Ruth Heinemann. 
Hun var en stor støtte for 
sin mand Reinhard Heine-
mann, men hun var også 
selv en meget dygtig kunst-
ner. Familien Heinemann 
har været så generøs at for-
ære Fanø Kunstmuseum 
en stor samling af hendes 
billeder, og på førstesalen 
vises et bredt udsnit af hen-
des værker, både hendes 
tekstilkunst og keramik, 
hendes tegninger og hen-
des tryk.

I den nye bygning vil foto-
kunstudstillingen Vade-
havet og andre landskaber 
blive vist. Her præsenteres 
fem af landets bedste foto-

kunst-
nere for-
delt over 
tre genera-
tioner: Kirsten 
Klein, Janne 
Klerk, Joakim 
Eskildsen, 
Mathias 
Svold og 
Ulrik 
Hase-

mann. De har deres mo-
tivverden i landskabet, 
nærmere bestemt på Fanø, 
ved Vadehavet og op langs 
Vestkysten og giver hver 
især deres oplevelse og 
fortolkning af den natur, 
der omgiver os. Fotoud-
stillingen er støttet af Den 
Obelske Familiefond, Aage 

og Johanne Louis-Hansen 
Fonden, Poul Johansen 

Fonden af 1992, Fanø 
Kommunes Frie 

Midler og Da-
nibo.

Fanø Kunst-
museum er 
åbent hver 
dag fra 13-
17 undtagen 
mandag.

-fina

Også skulpturer er med på udstillin-
gen. PR-foto: lissiemarie.dk.

Formand Birgitte Schack 
Rasmussen og næstformand 
Birgit Knudsen glæder sig 
over genåbningen og Ruth 
Heinemann-udstillingen.  
Foto: Finn Arne Hansen.


