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Livredderne i Rindby i aktion
RINDBY STRAND 

– Så har livredderne på 
Rindby Strand været i 
gang i tre uger, og de før-
ste tal for deres indsats i 
uge 26 og 27 er indløbet. 
Der har været 0 livred-
dende aktioner, 1 før-
stehjælpsaktion, 18 fore-
byggende aktioner og 
137 oplysende indsatser. 
Livreddende aktioner 
er, når det vurderes, at 
en eller flere personer er 
i livsfare. Førstehjælps-
aktioner kan være eksempelvis snitsår, skader efter 
møde med brandmænd, bistik, forstuvninger og de-
hydrering. Forebyggende indsatser er, hvor livred-
derne har været ude i vandet for at advare folk, der 
eksempelvis har taget en luftmadras, gummibåd el-
ler badedyr med i vandet ved fralandsvind, eller fået 
dem til at svømme tættere på land. Oplysende ind-
satser er dem, hvor livredderne har været i kontakt 
med badegæster om de lokale forhold på stranden, 
de fem baderåd, og hvad man skal være opmærksom 
på i vandet. Det er TrygFonden Kystlivredning samt 
Søsportens Sikkerhedsråd, der står bag livredderind-
satsen.

Godtfolk Fesvial 2020 er aflyst
SØNDERHO – Godtfolk Festival, der skulle have 
haft sit epicenter på Farmen i Sønderho i september, 
er aflyst. Det skyldes coronakrisens restriktioner. Sty-
regruppen vil overveje mulighederne for næste år, 
oplyser ’festivalstyrmand’ Anders Frey, Nordby.

Optiker er flyttet til Esbjerg C
FANØ – De mange borgere, der på Fanø, der som 
den halvgamle redaktør ikke kan klare sig uden bril-
ler, skal nu ikke længere til Gjesing, hvis de plejer at 
bruge Optik Hallmann. Butikken er nemlig flyttet i 
gå- og cykleafstand af Esbjerg Havn, til Torvegade 32.

Fanø Vesterland 2020 er aflyst
FANØ – Øens store musikfestival, Fanø Vesterland, 
har smidt håndklædet i ringen. Festivalen har aflyst 
2020-festivalen på grund af coronarestriktionerne. 
2021-festivalen er planlagt til 21. og 22. maj, skriver 
festivalarrangørerne på Instagram.

Endnu en pop up-butik i Nordby
NORDBY – Endnu en pop up-butik har set dagens 
lys i Nordby, nemlig Aromagaarden på Konsul Lau-
ritzens Plads. Den sælger kosmetik, egne smykker, 
voksduge, specialdrikkevarer, lækkerier og meget 
andet godt. Normalt på denne årstid tager indeha-
verne af Aromagaarden i Nr. Nebel rundt på mes-
ser og markedspladser, men da det ikke kan lade sig 
gøre i år, søgte de tre indehavere Sonja Knudsen, Tom 
Knudsen og Søren Olsen efter lokaler til en butik og 
fandt så de tomme lokaler, hvor Nybolig før holdt til.

”Det er tæt på Nr. Nebel, og det er sådan en hygge-
lig ø. Og vi kunne ikke gå en sæson igennem uden at 
lave noget,” smiler Sonja Knudsen, da Posten stikker 
hovedet ind for at ’snuse’ lidt.

Det sker på Fanø fra 18/7 til 1/8
• Søndag 19/7 kl. 11, Sønderho 

Kirke, Festgudstjeneste.  
Derefter Sønderhodag ’i corona-
ens skygge’ hele dagen. 

• Tirsdag til søndag kl. 13-17, 
Fanø Kunstmuseum, Sønderho: 
Vadehavet og andre landskaber 
+ særudstilling om Ruth Heine-
mann. Entré.

• Mandag 20/7 kl. 19-21, Fanø-
hallen, Nordby: Gratis  
badminton for børn u. 18 år.

• Onsdag til søndag kl. 14-17.30, 
Fanø Strandgalleri, Rindby 
Strand: Gæsteudstilling med 
Hanne Ernst og Martin Licht-
mann samt værker af faste  
gallerister. Ingen entré.

• Onsdag 22/7 kl. 14, Fanø Kunst-
museum, Sønderho: I kunstner-
nes fodspor. En guidet tur i Søn-
derho (ca. 1-1½ time) med særligt 
henblik på de kendte Fanø-malere 

og stederne, de boede. Efter turen 
serveres kaffe/the på museet, 
hvor kunstnernes værker kan ses. 
Entré: 35 kr.

• Onsdag 22/7 kl. 19,30, Fanø 
Kunstmuseum, Sønderho: ’Talk’ 
med kunstfotograf. Entré 25 kr. 
Kun 40 pladser, først til mølle.

• Onsdag 22/7: Late Night  
i Nordby til kl. 21.

• Torsdag 23/7 kl. 19-21, Fanø 
hallen, Nordby: Gratis  
badminton for børn u. 18 år.

• Fredag 24/7 kl. 13-16, Rindby  
Forsamlingshus: Bagage-
rumsmarked. Fri entré.

• Mandag 27/7 kl. 19-21, Fanø 
hallen, Nordby: Gratis  
badminton for børn u. 18 år.

• Onsdag 29/7 kl. 14, Fanø Kunst-
museum, Sønderho: I kunstner-
nes fodspor. En guidet tur i Søn-
derho (ca. 1-1½ time) med særligt 

henblik på de kendte Fanø-malere 
og stederne, de boede. Efter turen 
serveres kaffe/the på museet, 
hvor kunstnernes værker kan ses. 
Entré: 35 kr.

• Onsdag 29/7: Late Night i Nordby 
til kl. 21.

• Torsdag 30/7 kl. 19-21, Fanø 
hallen, Nordby: Gratis  
badminton for børn.

• Torsdag 30/7 kl. 20, dørene  
åbnes kl. 18.30, Realen, Nordby: 
Huxi Bach testshow.

• Fredag 31/7 kl. 20, dørene  
åbner kl. 18.30: Realen, Nordby: 
Huxi Bach testshow.

• Fredag 31/7 kl. 13-16,  
Rindby Forsamlingshus:  
Bagagerumsmarked.

• Martha af Sønderho sejler of-
fentlige ture fra lystbådehavnen 
i Nordby. Man kan se tider og 
booke på marthasonderho.dk.

Et udpluk af begivenheder på Fanø i perioden frem til 1. august 2020

Øen rundt Fannikerdag var på lavt blus

FESTDAG – Fan-
nikerdagene måt-
te aflyses i år på 
grund af corona. 

Men nogle fanniker var 
friske og promenerede søn-
dag den 12. juli til rundt i 
Nordby i deres flotte drag-

ter. Herrekor, musik og 
dans var der også, blandt 
andet ved Fanø Museum. 

-fina

Intetanende  
turister spærrede 
øjnene op, da  
fannikerne trak  
i deres flotte  
dragter søndag  
den 12. juli. Og der 
blev danset livligt

Fanø-fliser gav inspiration til kunst

KUNST – I efteråret 2019 
havde Mette Elimar Jensen, 
der er billedkunstner og 
kulturformidler på Mors, 
en uges ophold i Billed-
kunstnernes Forbunds Hus 
i Sønderho, også kendt som 
Malerhuset. Det gav ud-
bytte.

”Her blev jeg optaget af 
fliserne i huset, særligt dem 
med billeder af legende 
børn. Det inspirerede mig 

til at ’slippe børnene fri’ og 
lade dem lege mellem hu-
sene i Sønderho. Jeg syntes, 

at billederne blev så fine, at 
I skal se dem på jeres fan-
tastiske fine ø. Selv bor jeg 

på en ø i Limfjorden, Mors. 
Her er også skønt, med me-
get fin natur, som inspire-
rer til helt andre billeder,” 
skriver hun og ønsker alle 
på Fanø en god sommer. 

Nogle af de andre bil-
leder kan ses på hendes 
hjemmeside metteelimar.
net. 

Postkortene kan fra dags 
dato i øvrigt købes gennem 
vor læserklub, Klub Vadeha-
vet. Se mere side 11.       -fina

Mette E. Jensen fik  
udbytte af ophold  
i Malerhuset 

Mette Elimar Jensen med de 
postkort, der blandt andet kom 
ud af opholdet i Sønderho.

De promenerende fanniker vakte opsigt. De promenerende fanniker vakte opsigt. 
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De tre indehavere, Søren Olsen (tv.) samt Sonja og Tom 
Knudsen. Foto: Finn Arne Hansen.

Livreddertårnet på Rindby 
Strand. Foto: Finn Arne 
Hansen.


