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FANØ TOTALSERVICE
v/Jan Svenning Jensen

Uddannet Gartner og Mekaniker

Mobil: 60 87 08 75 • Mail: jsvenning@hotmail.com

• Have, anlæg og vedligeholdelse
• Udlejning af arbejdskraft
• Græsklipning
• Hækklipning
• Alt havearbejde
• Fældning af træer og hyben
• Beplantning
• Sommerhusservice
• Reparation og vedligeholdelse  

af havemaskiner
• Snerydning
• Varmepumpeservice
• Andre opgaver udføres

Send foto af eller indlevér den udfyldte krydsord til: 
Fanø Posten, Hovedgaden 75, Fanø - senest den 8. juli
Mærk kuverten ”Konkurrence.” Maks én deltager pr. husstand.
Sidste måneds præmie, et gavekort på 200 kr. til SuperBrugsen,  
kan afhentes i SuperBrugsen, Fanø.

Vinder af sidste nummers krydsord: Lærke Damsted, Peder Aarres Mark 13, Sønderho
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Nye gæsteudstillere i Rindby

SOMMERKUNST – Fanø 
Strandgalleri fejrer to ting 
lørdag den 4. juli klokken 
14. For det første fylder 
kunstnersammenslutnin-
gen 9 år og får besøg af 
borgmesteren, og for det 
andet er der fernisering 
over værker af to gæsteud-
stillere, Martin Lichtmann 
og Hanne Ernst.

Tyske Martin Lichtmann 
fra Heiligenhafen har ud-
stillet i såvel Tyskland som 
Polen og Danmark. Han, 
der også underviser i eks-

perimentel keramik, har 
et formsprog, der omfatter 
bevægelsesøjeblikke, som 
i høj grad relaterer sig til 
ældre ting fundet i kystre-
gionen. 

Fortidsfund
Fortidsfund fra tidligere 
kulturer henviser til vores 
historie og lyser op som vo-
res kulturelle arv. 

Elementer med gamle 
grundstrukturer udvik-
ler deres eget liv, der fører 
beskueren hen i en verden 

med en helt ny og anderle-
des formforståelse.

De ikke glaserede kera-
mikelementer med deres 
filigran-agtige udtryk min-
der os om tidsøjeblikke, der 
hentyder til en indre natur-
fornemmelse fra en helt 
egen vinkel.

Hanne Ernst fra Grind-
sted, der kalder sig selv 
hobbymaler, har tegnet og 
malet det meste sit liv og 
arbejder kun sjældent men-
nesker ind i sine billeder. 

Dyr og blomster har 
derimod en særlig plads. 
Motivet tegner hun op 
på abstrakt baggrund og 

arbejder derefter med et 
stærkt farvevalg. 

Hun er fast udstiller hos 
Galleri Art Expo i Hørning. 
Hun maler på lærred med 
akryl, men leger også med 
akryl, tusch og posca på 
papir. 

Hendes første udstilling 
var i 2003, og hun har se-
nere hen været med i flere 
censurerede udstillinger.

Udstillingen løber i juli.

Tekst: Finn Arne Hansen

Hanne Ernst og Martin Lichtmann er  
gæsteudstillere i Fanø Strandgalleri

Et af Hanne Ernsts fine  
harebilleder. Foto: Privat.

Hvad skal vi lave 
nu? Jeg keder mig…
FANØ – Hvor mange 
kender ikke dette spørgs-
mål, når man er på ferie 
med børnene eller børne-
børnene? Men bare rolig, 
Nationalpark Vadehavet 
og Vadehavets Formid-
lerForum har givet na-
tionalparkens officielle un-
dervisningsportal www.
mitvadehav.dk en større 
overhaling. Den er blevet 
udvidet og gjort mere bru-
gervenlig. På den nye side 
finder børn og deres for-
ældre eller bedsteforældre 
en masse gode muligheder 

for spil, lege, øvelser og 
naturligvis også lærende 
materiale. Her finder man 
fx iPad-spil til køreturen 
til Vadehavet, eller til når 
man sidder i sommerhuset 
i regnvejr. Der er påklæd-
ningsdukker med de origi-
nale dragter fra området. 

Der er også vadehavs-
bingo, hvor børn og voksne 
kan være med, og hvor de 
voksne ikke kender alle 
svarene. Ud over tilbud til 
børn i alderen 3-15 år rum-
mer den også tilbud til ung-
domsårgangene. 

Man kan for eksempel tage børnene med ud i naturen.


