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Gratis badminton for børn og unge på Fanø
FANØ – Med afsæt i regeringens sommerpakke, som 
skal hjælpe med sommeraktiviteter til børn og unge 
mellem seks og 17 år, arrangerer Fanø Kommune og 
Fanø Badmintonklub Sommer-Badminton. I skoler-
nes sommerferie, uge 27-32, kan man hver mandag 
og torsdag fra klokken 19 til 21 spille badminton i 
Fanøhallen i Nordby, oplyser Marianne Milter Bay 
fra klubben. Tilbuddet er til alle under 18 år, uanset 
om man spiller badminton eller ej, bor på Fanø el-
ler er på besøg. Man skal ikke tilmelde sig, men mø-
der bare op. Der vil være en træner og eller opsyn 
i hallen, der er bolde til rådighed, og man kan låne 
ketsjere. Der bliver naturligvis taget covid-19-hensyn 
i form af håndsprit og opfordring til afstand. Fanø 
Badmintonklub håber at se både kendte og nye ansig-
ter henover sommeren.

Biler kørte sammen ved strandræs
FANØ - Unges bilræs på stranden om aftenen tors-
dag den 26. juni førte til et voldsomt sammenstød. 
Ved 22-tiden havde en tysk bilist på 18 år og en dansk 
på 19 år åbenbart provokeret hinanden til at køre om 
kap. Selv om de kørte i samme retning mod nord ud 
for Pælebjerg, lykkedes det dem at støde sammen. 
Både politi og ambulance blev tilkaldt. Danskeren fik 
nogle knubs, og hans passager stødte panden op i for-
ruden, mens den tyske bilist og hans passager ikke 
kom noget til. Begge biler blev totalskadet, og begge 
førere fik bøder på 2.500 kr., et klip i kørekortet plus 
en sigtelse for kap- og væddeløbsræs.                nis

Ældre mand sigtet for vold mod hundelufter
NORDBY – En ældre mand fra Nordby er blevet sig-
tet for vold og kan nu afvente en tur i retten, efter 
at han en søndag aften i slutningen af maj to gange 
skulle have skubbet en 68-årig kvindelig hundeluf-
ter omkuld i Hovedgaden i Nordby. Det viste sig ef-
terfølgende, at kvinden havde brækket begge hofter 
og måtte opereres på sygehuset. Manden nægter sig 
skyldig.                   nis 

Korrekt pris på grunden ved Realen
RETTELSE – Fanø Kommune oplyser, at den rigtige 
salgspris for grunden ved Realen er kr. 2.369.400 kro-
ner eksklusive moms. Den tidligere oplyste pris i re-
feratet fra byrådsmødet på 2.365.000 var en skrivefejl.

Pop up-shop med italiensk design
NORDBY – Drømmer man om at få fat i nogle af de 
lækre tallerkener, skåle, bestik, glas eller spændende 
loppefund, som man ser på ’hippe’ restauranter, så 
kan man nu få sine lyster styret i Tavola Mia på Ho-
vedgaden i Nordby. Det er en pop up-shop, der åbne-
de den 26. juni med Gitte Sonnenborg Bakke som den 
friske initiativtager. Hun har især italiensk design i 
sin butik, der er åben hele sommersæsonen. 

Det sker på Fanø fra 4/7 til 18/7
• Lørdag 4/7 kl. 13-17, Fanø Kunst-

museum, Sønderho: Vadehavet og 
andre landskaber åbner. Entré.

• Lørdag 4/7 kl. 14, Fanø Strand-
galleri, Rindby Strand:  
Fernisering og 9-års fødselsdag.

• Mandag 6/7 kl. 19-21, Fanøhal-
len. Gratis badminton for børn.

• Tirsdag 7/7 kl. 19.30, Nordby 
Kirke, Erlendis Quartet. Arr.: 
Fanø Sommerkoncerter. Entré. 

• Onsdag 8/7 kl. 14, Musikkens 
Hus, Hovedgaden i Sønderho: I 
kunstnernes fodspor En guidet 
tur i Sønderho (ca. 1-1½ time).

• Onsdag 8/7 kl. 19,30, Fanø 
Kunstmuseum, Sønderho: ’Talk’ 
med kunstfotograf Kirsten Klein. 

Entré 50 kr. Kun 40 pladser.
• Onsdag 8/7: Late Night i Nordby 

til kl. 21.
• Torsdag 9/7: Fanø Pride:  

Aflyst pga. corona.
• Torsdag 9/7 kl. 11-18, Super-

Brugsen i Nordby, vinfestival.
• Torsdag 9/7 kl. 19-21, Fanøhallen. 

Gratis badminton for børn.
• Torsdag 9/7 kl. 19.30, Sønderho 

Kirke: Henschel Quartett. Entré: 
Arr.: Fanø Sommerkoncerter

• Fredag 10/7 kl. 10-18, SuperBrug-
sen i Nordby, vinfestival.

• Lørdag 11/7 kl. 10-18, Super-
Brugsen i Nordby, vinfestival.

• Søndag 12/7 kl. 10-17, Super-
Brugsen i Nordby, vinfestival.

• Mandag 13/7 kl. 10-18, Super-
Brugsen i Nordby, vinfestival.

• Mandag 13/7 kl. 19-21, Fanøhal-
len. Gratis badminton for børn.

• Tirsdag 14/7 kl. 10-18, Super-
Brugsen i Nordby, vinfestival.

• Tirsdag 14/7 kl. 19.30, Nordby 
Kirke: Concerto Copenhagen. En-
tré. Arr.: Fanø Sommerkoncerter.

• Onsdag 15/7: Late Night i Nordby 
til kl. 21.

• Torsdag 16/7 kl. 19-21, Fanøhal-
len. Gratis badminton for børn.

• Fredag 17/7 kl. 13-16, Rindby  
Forsamlingshus: Bagagerums-
marked for børn og voksne.

• Martha af Sønderho: Se offentlige 
sejladser på marthasonderho.dk

Et udpluk af begivenheder på Fanø i perioden frem til 18. juli 2020

Øen rundt

Så er der gratis sommerbadminton. Foto: PR

Krogaarden som kulturelt knudepunkt
Mette Hyttel havde forsvoret, hun skulle 
drive en kro. Men Fanøs riges kultur trak 
hende fra København til Fanø

Kaminstuen. Her kan man få sig en lille passiar over kaffen. Fanø Krogaard har skiftet de røde gevandter med hvide, der passer til et badehotel. Interessen for det nyrenoverede ’badehotel’ er meget stor, alt er optaget i juli.

RESTAURANTLIV – 
Fanø Krogaard er genåbnet 
i nye, hvide klæder. Væk er 
de røde gevandter, og væk 
er den gamle kro-identitet. 
En omfattende og nænsom 
renovering har forvandlet 
kroen til et flot badehotel 
med en beliggenhed, der 
ikke kan være meget bedre, 
fem minutter fra færgen og 
midt i Nordbys hyggelige 
bymidte. Alle værelser er 
da også optaget hele juli.

Værtinde eller restaura-
tør er Mette Hyttel, der er 
søster til Mie Hyttel, der 
driver Hjerting Badehotel i 

Esbjerg V. Og det er lidt af 
et paradoks, at Mette Hyt-
tel har forladt København 
med mand og barn for at 
overtage roret på Krogaar-
den, for hun havde forsvo-
ret, hun skulle gå samme 
vej.

”Jeg kunne bare ikke stå 
for Fanøs rige kulturliv. Det 
er noget helt andet end Es-
bjergs,” smiler hun, mens 
vi nyder udsigten fra det ny 
orangeri på terrassen.

Restauratørfamilie
En drømmer er hun dog 
langt fra. Hun er vokset 
op i en restauratørfamilie i 
Hjerting og kender spillet. 
Og hun har allerede gjort 
sig mange tanker om Fanø 
Krogaards fremtid.

”En mand, der cyklede 
forbi, råbte til mig, at der for 
første gang i 40 år var no-
get, der vækker Nordby. Og 
ja. Sønderho har Sønderho 
Kro som knudepunkt, og 
det samme er Kellers Ba-
dehotel ved Fanø Bad. Og 

vi vil gerne være Nordbys 
knudepunkt.”

Hun kunne også godt 
tænke sig en bedre dialog 
mellem øens restauranter: 
”Allerede nu sender vi 
mange folk videre, fordi vi 
ikke har plads til flere spi-
sende gæster. Men vi ved 
ikke, hvor vi skal sende 

dem hen. Det er et problem 
her i sæsonen, at der er 
flere kunder, end 
restauran-

Der er tænkt på detaljerne, 
kan man se på denne glasdør.

Mette Hyttel, her i orangeriet på terrassen,  Mette Hyttel, her i orangeriet på terrassen,  
håber at kunne holde åbent hele året rundt.håber at kunne holde åbent hele året rundt.

Gitte Sonnenborg Bakke i butikken. Gitte Sonnenborg Bakke i butikken. 
Foto: Finn Arne HansenFoto: Finn Arne Hansen
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Årets vinfestival på Fanø er i sigte
NORDBY – Den særdeles populære vinfestival 

ved SuperBrugsen i Nordby er i sigte. Den starter 
torsdag den 9. juli klokken 11. 

Konceptet er det helt vanlige: Smag på alle mulige 
vine fra hele verden! Festivalen varer til og med tirs-
dag d. 14. juli. Prøvesmagningerne foregår torsdag 
fra klokken 11 til 18, fredag og lørdag klokken 10-18, 
søndag klokken 13-17 samt mandag og tirsdag klok-
ken 10-18.

Gratis færgebilletter til gående passagerer
FANØ – Så er det juli, og færgen er gratis for gående, 
også med cykel. 

Men hvordan foregår det? Det beskriver Jonny 
Hansen fra færgen i facebookgruppen Sejler Fanø-
færgen lige nu? 

”Kunderne skal booke deres rejse, betale på for-
hånd og så refunderer vi, når rejsen er overstået, 
kunden skal ikke gøre noget for at få pengene tilbage, 
det sker automatisk. Så har vi alle pendlere på 10-
turs kort, 40-turs kort, 50-turs kort, måneds kort og 
års kort, som jo har forudbetalt xx antal ture. 10-turs 
kort, 40-turs kort, 50-turs kort: Natten til 1. juli vil alle 
disse kort modtage ture, så der står 999 ture på kor-
tene. Natten til 1. august vil vi fjerne ture igen, så der 
tilbage står det antal der stod den 30. juni kl. 23.59. 
Så har disse kunder rejst gratis i juli måned. Hvis 
kunder henvender sig i juli måned og gerne vil have 
deres kort refunderet, så kan det ikke lade sig gøre 
før efter 1. august, hvor der igen står det rigtige antal 
ture på kort kortet. Månedskort og årskort: Kort med 
udløb efter 1. juli vil få gyldighed forlænget med én 
måned. Så har disse kunder rejst gratis i juli måned. 
Alle med årskort, månedskort og 10-turskort opfor-
dres til at benytte de selvbetjente gate.”

Øen rundt

Fanø Posten og Hjerting Postens  
læsere har nu en læserklub! 

Medlemsskab er gratis og tegnes ved bestilling. Eneste betingelse er, at man afgiver sit navn og sin e-mailadresse  
og accepterer at få Klub Vadehavets nyhedsbreve.

AFGANG: Bussen fra Papuga kører fra Meny i Hjerting klokken 8.30, tager passagerer med ved Sædding Centret  
klokken 8.45 og henter passagerer ved Fanølinjens terminal på Esbjerg Havn klokken 9.05.  
Hjemkomst cirka klokken 18. Turen gennemføres ved minimum 30 tilmeldinger.

TILMELDING: Booking og tilmelding foregår på www.hjertingposten.dk/klubvadehavet 
Her kan man læse også lære mere om turen og klubben.

Første rejseoplevelse søndag den 13. september 
• En septemberdag på skønne Sydfyn, arrangeret af Meet the Locals 
• Guidet tur med lokal guide i Klokketårnets by Faaborg 
• Dejlig frokost på Marinaen i Faaborg. Udsigt over øhavet.
• Veterantogtur fra Faaborg til Korinth. Reventlowernes historie på Brahetrolleborg. 

Lille vandretur gennem Pipstornskoven
• Kaffe og kage på den gamle station
• Unikt herregårdsbesøg. Den karismatiske frue fortæller  

og serverer en dram i køkkenet i kælderen

Pris: Kun 895 kroner! (Pris for ikke-medlemmer: 995 kroner)

Krogaarden som kulturelt knudepunkt

Mogens
Troels Majbritt Lars

Annette

Din støtte til en mindeværdig afsked

Bjerregaards eftf. / Skov Madsen Bedemandsforretning  
Jernbanegade 68, 6700 Esbjerg

Tlf. 7512 0933
Træffes hele døgnet 
www.skovmadsen.dk

Vi hjælper gerne med:
- Min sidste vilje 
-  Elysium Begravelses - 

opsparing

Fanø Krogaard har skiftet de røde gevandter med hvide, der passer til et badehotel. Interessen for det nyrenoverede ’badehotel’ er meget stor, alt er optaget i juli.

terne har plads til,” bemær-
ker hun.

Åbent hele året
Fanø Krogaards 
egen rolle uden-
for sæsonen – og 
som er det, der 

skal gøre 

det muligt at holde åbent 
hele året – vil være at stille 
sig til rådighed for dem, 
der lige vil droppe ind til 
kaffe og kage eller en mid-
dag med familie og gæster. 
Og at tage imod selskaber. 
”Men det skal gerne være 
små selskaber. I vores ’fine 
stue’ kan vi have 35 gæster, 
og i det tilstødende lokale 

op ad Kroslippen, 
kan der være 18. 

Vi vil 

gerne kunne levere en kva-
litet, vi kan stå inde for,” 
understreger hun.

Vil invitere grupper
I indkøringsfasen er det 
desværre ikke været mu-
ligt at tage imod ret mange 
gæster, idet de overnat-
tende gæster får persona-
lets fulde opmærksomhed. 
Men til efteråret vil Kroga-
arden åbne sig mod Fanø.

”Vi vil på fem mandage 
invitere grupper á 20 per-
soner til rundvisning, kaffe 
og kage, så de kan se stedet. 
Det er som en erstatning 
for en reception, kan man 
sige”.

De erhvervsdrivende, der 
trækker gæster udefra til 
øen, for eksempel eventma-
gere og kulturpersonlighe-
der, vil hun også 

gerne høre fra. Allerede 
nu har Martha budt sig til 
med sejladser, men der er 
jo mange andre mulighe-
der, tænker hun.

”Det er en lille ø med et 
rigt kulturliv, og vi vil ger-
ne tænke kulturlivet ind 
i vores drift. Hvis vi skal 
være noget andet end de 
andre, skal det være noget 
med kultur. Måske kunne 
man forestille sig intim-
koncerter her til efteråret”, 
funderer hun.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Placeringen tæt ved færgen og midt i Nordby kan ikke være 
meget bedre. Gæster fra fastlandet kan gå turen på få minutter.


