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Det sker på Fanø fra 26/9 til 10/10
Der tages forbehold for ændringer på 
grund af coronasituationen

• Sønderho Forsamlingshus,  
26/9 kl. 14: Generalforsamling i  
Sønderho Havn Støtteforening 
med offentlig orientering om  
sejl rendeprojektet.

• Realen - Fanøs Kulturhjerte,  
26/9 kl. 20: Back to Back. Entré.

• Fanø Strandgalleri, Rindby 
Strand, kl. 14-17.30 hver dag  
undtagen mandag.

• Fanø Kunstmuseum, Sønderho, 
alle dage undtagen mandag  
kl. 13-17: Vadehavet og andre 
landskaber + Gudrun Hasle- 
særudstilling. Entré.

• Fanø Skibsfarts- og Dragtmu-
seum, Nordby, dagligt 10.30-15.30, 
lørdag 10-15, søndag lukket:  
Særudstilling om briggen Claus.

• Nordby Kirke, 27/9 kl. 11-12, 
Høstgudstjeneste.

• Lystbådehavnen i Nordby,  
28/9 kl. 14 og 29/9 kl. 11: Martha 
af Sønderho sejler på tur til sæl-
banken ved Grisen nord for Fanø, 
200 kr. Se marthasonderho.dk.

• Fanø Hallen, 29/9 kl. 10, 1/10  
kl. 20, 7/10 kl. 10, 8/10 kl. 20: Bord-
tennis for alle (gratis prøvetime).

• Fanø Biograf, 26/9, 28/9, 30/9  
kl. 19.30 The Farewell.

• Sønderho Kirke, 4/10 kl. 11.00: 
Høstgudstjeneste i Sønderho 

Kirke. Vi fejrer høstens gaver og 
takker for livet med en gudstje-
neste for store og små. Kaffe og 
æblekage efter gudstjenesten.  
Højest 75 personer i kirken

• Fanø Biograf, 6/10 kl. 19.30:  
Sogneaften – Film i Fanø Biograf, 
den danske film Onkel. Gratis 
entre, begrænset antal pladser. 
Arr. Menighedsrådet.

• Realen - Fanøs Kulturhjerte, 6/10 
kl. 20: Koncert med Jacob Dine-
sen. Entré: 325 kr. + evt. gebyr.

• Fanø Kunstmuseum, 10/10, 
gratis entré hele efterårsferien og 
diverse aktiviteter i anledning af 
Nationalpark Vadehavets 10-års 
fødselsdag. 

Et udpluk af begivenheder på Fanø i perioden frem til 10. oktober 2020

Elever fra Fanø hørte om grøn biltransport
FANØ/ESBJERG – Mandag den 31. august havde 
Scandinavian Auto Logistics A/S (SAL) i Esbjerg for-
nøjelsen af et besøg af 50 elever fra 5. klasse på Fanø 
Skole for at inspirere og få inspiration i forbindelse 
med arbejdet omkring FNs verdensmål. Børnene fik 
over et par timer indgående kendskab til, hvordan 
SAL transporterer biler fra fabrikker rundt om i ver-
den ud til de danske forhandlere og forbrugere.

SAL forklarede eleverne hvordan en effektiv udnyt-
telse af ressourcer og fokus på grønne teknologier og 
processer er med til at skabe en miljømæssigt fornuf-
tig infrastruktur. 

”Børnene forstår problemstillingerne. De forstår, at 
det er en del af deres virkelighed,” siger administre-
rende direktør Henrik Otto Jensen efter besøget.

Tilbage på skolen skal eleverne arbejde kreativt 
med bæredygtighed indenfor logistik af nye biler, og 
derigennem få en bedre forståelse af FNs verdensmål.

SAL modtager biler årligt omkring 60.000 nye bi-
ler fra Europa på Esbjerg Havn med 155 skibsanløb 
i 2019.

Unge tilflyttere i hilse-krise i Sønderho
SØNDERHO – Hvem skal man hilse på, og skal man 
altid hilse tilbage? Det spøjse problem er en række 
unge tilflyttere i Sønderho rendt ind i, kan man læse 
i Sønderho-nyt. En artikel i forrige nummer, som in-
deholdt lidt kritik af de unge tilflytteres hilsevaner, 
har dels udløst et havemøde mellem dem og repræ-
sentanter for borgerforeningen og dels et læserbrev 
i bladet. Her skriver tre af dem, at det jo kan være 
svært for en tilflytter at se forskel på en turist og en 
sønderhoning, der har boet i byen hele sit liv. Men de 
støtter bestemt, at man hilser og genhilser. 

Gudrun Hasle-værker på Fanø Kunstmuseum
SØNDERHO – Frem til den 18. oktober er der Gud-
run Hasle-udstilling på 1. sal på Fanø Kunstmuseum 
i Sønderho. Hun udstiller broderi på lærred, foto, vi-
deo og tegninger. Tekst indgår en del, hvilket giver en 
helt særlig virkning, da hun er ordblind. 

Øen rundt

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

Landet rundt på traktor med kolonihavehus

LIVSKVALITET – Arne 
Pedersens tiny house var 
i begyndelsen af septem-
ber på sin jomfrutur uden 
for Fanø. Turen, der gik til 
Rømø, tog i effektiv køretid 
to en halv time, men Arne 
Pedersen tog sig god tid til 
både stop og besøg under-
vejs. Og det er netop hans 
idé med at have et koloni-
havehus på hjul med en 
åben traktor foran, der kun 
kører 30 kilometer i timen.

”Det er en sjov og billig 
måde at rejse rundt og se 
Danmark på. Jeg kan dufte 
høet. Og en masse bonde-
mænd hilste på mig, da jeg 
kørte til og fra Rømø, når 
de kom kørende på deres 
traktor. Folk smiler og er 
glade. Du kommer i kontakt 
med en helt masse menne-
sker på en helt anden måde. 
Man oplever meget mere, 

end hvis man bare kørte 
i en campingvogn,” siger 
Arne Pedersen.

Vi sidder i vognen ved 
Fanø Fiskesø i Rindby, som 
Arne Pedersen ejer, men 
som han har forpagtet ud 
til Danibo, der driver den. 
Han står selv for Autocam-
perparkeringen, der ligger 
ved siden af fiskesøen. 

Designet af Søren Wium
I vognen har vi selskab af 
den pensionerede Fanø-ar-
kitekt Søren Wium, der har 
designet Arnes tiny house. 
Han har tidligere også teg-
net og bygget et rullende 
mini-hus til sin kæreste, 
Jytte Grådal. Det hedder 
Jyttes tiny house. Det er 
bygget op over en kasseret 
skurvogn fra entreprenør-
firmaet Frits Brinch og søn-
ner.

Ideen til Arnes tiny 
house opstod en aften, da 
de to gamle venner sad og 
snakkede.

”Jeg sagde, at jeg godt 
kunne tænke mig at bygge 
sådan en at køre Danmark 

rundt i. Søren 
sagde så, at 
han godt ville 
hjælpe til, for 
han kunne 
godt tænke sig 
at bygge en helt 
fra bunden, så 
han kunne få 
prøvet nogle af sine ideer 
af,” siger Arne Pedersen.

Og sådan blev det. Arne 
Pedersen fik af en bekendt 
fra Mors foræret en trailer, 
som det 15 kvadratmeter 
store hus er blevet bygget 
op på. Det er ham selv, Sø-
ren Wium, der er også ud-
dannet tømrer, og en tredje 
kammerat, der har bygget 
vognen. Det tog dem halv-
anden måned her i sommer 
at få den færdig. 

”Temaet, da jeg byggede 
den, var mormors koloni-
havehus. Det er den stil, 
den er bygget i,” siger Arne 
Pedersen.

Det meste af interiøret er 
genbrug. Noget er inde fra 

Arne Pedersen i Rindby har fået sig et 
kolonihavehus på hjul, som den pensio-
nerede Fanø-arkitekt Søren Wium har 
designet og hjulpet med at bygge

Spisebordet, som Arne Pedersen her sidder ved, kan flyttes frem og tilbage i rummet.

Arne Pedersen (tv.) og Søren Wium  Arne Pedersen (tv.) og Søren Wium  
har sammen med en tredje kammerat  har sammen med en tredje kammerat  
til Arne bygget kolonihavehuset på hjul.til Arne bygget kolonihavehuset på hjul.

Eleverne hørte om bæredygtig biltransport. Foto: SAL.
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Landet rundt på traktor med kolonihavehus

den gamle 
Fanø Kro-
gaard, og 
skabene 
er fra et 
gammelt 
sommer-
hus. Men 

rent teknisk er den topmo-
derne. Den har solceller 
på taget, der kan levere alt 
det strøm, der er brug for 
i sommerhalvåret. Det har 
kostet i alt 60.000 kroner at 
bygge den. Den dansk-pro-
ducerede Bukh-traktor fra 
1966, der skal trække vog-
nen, står i 25.000 kroner.

Tur langs vestkysten
Næste gang, den skal ud 
at køre på landevejene, 
bliver til foråret. Arne Pe-
dersen planlægger hen 
over sommeren at køre 
Danmark rundt, først langs 
vestkysten op til Skagen, 
så ned gennem Jylland til 
Ebeltoft, over til Sjælland, 
til Bornholm, tilbage via 

Sydhavsøerne til Jylland 
og hjem til Fanø. Hans dat-
ter, der til den tid er 10 år 
gammel, skal med noget af 
vejen.

Da Søren Wium først gik 
i gang med at tegne og byg-

ge et tiny house, var det, 
fordi hans kæreste havde 
en idé om, at hun gerne 
ville bo enkelt og være fri 
for at eje et hus på en fast 
grund.

”Min idé med at designe 
tiny houses er, hvordan 
man kan simplificere en 
bolig og gøre et byggeri så 
enkelt og billigt som mu-
ligt. Det her er jo noget, der 
i de senere år i den grad 
er sået og blomstrer rundt 
omkring i hele den vestlige 
verden. Jeg tror, det er, fordi 
mennesker vil have fred og 
ro og leve et enkelt liv uden 
stress, og hvor de ikke skal 
arbejde altid,” siger Søren 
Wium.

Hvis andre end Arne Pe-
dersen skulle få lyst til at 
få et tiny house, vil Søren 
Wium da ikke afvise, at 
han som arkitekt eller kon-
sulent kan hjælpe til med at 
føre ideen ud i livet.

Tekst og foto:  
Keld Nissen

FanøNaturs kontor ligger 
mod vest i Nordby. Derude 
kan man mærke naturen. 
Blæsten går frisk gennem 
Kallesbjergvej, især når 
den er i det nordvestligste 
hjørne. Derfor skulle der 
skabes læ. 

Vi gjorde det ved at plan-
te en mindre egeskov. Egen 
blev valgt, fordi den gror 
udmærket i Fanøs jord, den 
er et lysåbent træ, og så har 
egeskovens bund ofte en 
god svampeflora.

En svamp består af et 
forgrenet netværk – et my-
celium - af aflange celler, 
som reelt er selve svampen. 
Myceliet lever typisk skjult 
i jorden eller i træ. Svam-
pen har et samliv med en 
levende plante. I vores til-
fælde tilbød vi et samliv 
med egetræer.

Udveksling af stoffer
Samlivet kalder man my-
korrhiza.  Her sker en ud-
veksling af stoffer til begge 
parters fordel. Træet får 
lettere adgang til vand gen-
nem myceliet og svampen 
får sukkerstoffer fra plan-
ten. Træet trives og svam-
pen har et godt levested.

Nu skulle svampene så 
bare opdage vores tilbud. 
Forholdsvis hurtigt kom 
der nogle, men de var 

uspiselige. Det var jo vo-
res ’lejlighed’, så målet var 
spisesvampe. Derfor blev 
svampeaffaldet fra svam-
peturene på Fanø lagt ud 
under egetræerne. I svam-
peaffaldet kunne der være 
modne sporer – svampenes 
’frø’, som kunne spire.

Succes efter 27 år
Efter 27 år med skovdyrk-
ning og svamperester fik vi 
succes. Karl Johan, en stor 
rørhat flyttede ind. Det før-
ste år gav to store svampe. I 
år var vi oppe på syv. Hat-
tene er svampens frugtle-
gemer, som kan plukkes 
hvert år. Nede i jorden er 
svampen. Forstyrrer vi 
ikke, så bliver svampen der.   

Tekst og foto: 
Søren Vinding

Johan - måske er det én af hans fætre. De ligner hinanden i den familie, men smager godt.

Da Karl Johan flyttede ind

NATURLIV – Børn i dag 
er kun halvt så meget tid 
i naturen som deres bed-
steforældre. Det skal der 
gøres noget ved, mener 
Danmarks Naturfred-
ningsforening. Den åbner 
nu projekt Naturfamilier 
på Fanø. Hermed er Natur-
familier til stede i alle lan-
dets 98 kommuner.

Naturfamilier er et pro-
jekt som Danmarks Na-
turfredningsforening har 
iværksat i samarbejde med 
Steno Diabetes Center, støt-
tet af Nordea-fonden, og 
det har indtil nu været til 

stede i 65 af landets kom-
muner. Nu åbnes der op i 
landets resterende kommu-
ner, og skal være med til 
at skabe opmærksomhed 
på, hvor nem og dejlig den 
lokale natur kan være, når 
man aktivt vælger at bruge 
den. Det skal hjælpe børne-
familier med at finde tilba-
ge til nærheden, kontakten 
og kendskabet til naturen.

At børn nu til dags kom-
mer halvt så meget ud i 
naturen som deres bedste-
forældre, viser undersøgel-
ser lavet af Kantar Gallup 
for Danmarks Naturfred-

ningsforening (Danmarks 
Naturfredningsforening, 
2018). Her skal Naturfamili-
er-projektet være med til, at 

det at bruge naturen, bliver 
en integreret del af børns 
liv, så de i fremtiden kan 
passe på den.

Det kræver ikke den 
store viden om friluftsliv 
for at kunne invitere andre 
børnefamilier med ud i na-
turen. Det er nemt og gratis 
og kan være noget så småt 
som at bage et snobrød el-
ler at slå smut på skovsøen, 
som både store og små kan 
deltage i. Det er noget, Na-
turfamilie-grupperne alle-
rede gør og nyder. 

”Naturen er bare verdens 
fedeste legeplads. Til vores 
Naturfamiliers ture er det 

tydeligt at se, at børnene 
virkelig nyder at få lov til 
at hoppe i vandpytter, se og 
lære om de sjove dyr i skov-
bunden eller være med til 
at bygge et bål sammen 
med andre børn og fami-
lier. Vi håber, at vi med op-
rettelsen af Naturfamilier i 
Fanø Kommune, også kan 
være med til at fremelske 
røde kinder og jord under 
neglene her,” fortæller pro-
jektleder, Lene Gryning.

Naturfamilier skaber lo-
kale netværk, som styres af 
børnefamilierne selv gen-
nem Facebook-grupper og 
hjemmesiden naturfami-
lier.dk. 

-fina

Nu åbner projektet Naturfamilier på Fanø, 
så flere børnefamilier oplever naturen

Meget af interiøret i det rullende kolonihavehus er genbrug.

Så er Fanø Kommune også med i projekt Naturfamilier
Danmarks Naturfrednings-
forening vil gøre det lettere  
at bytte iPad’en ud med natu-
ren på Fanø. Foto: Kim Bjærre


