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Det sker på Fanø fra 10/10 til 10/11
Der tages forbehold for ændringer 
på grund af coronarestriktioner 

• Skovlegepladsen, 10/10-18/10, 
hele dagen: Prøv den ny sansesti 
med bare tæer. Gratis entré.

• OK-tanken i Nordby, 10/10  
kl. 14.30, 13/10 kl. 16, 15/10 kl. 10: 
Gåtur i Fanøs natur, cirka 6 km, 
fri entré.

• Albue Fuglekøje, 10/10 og 11/10 
kl. 9-18: Åben, fri entré.

• Fanø Kunstmuseum, Sønderho, 
10/10-18/10 kl. 13-17 hele efterårs-
ferien, diverse aktiviteter i anled-
ning af Nationalpark Vadehavets 
10-års fødselsdag. Udstillinger: 
Vadehavet og andre landskaber + 

Gudrun Hasle-særudstilling  
med broderi på lærred, video, 
foto og tegning.

• Nordby, flere steder, kl. 13.30-
16.15: Spillemænd spiller uge 42 
i gang. Arr.: Nationalparkpart-
nerne på Fanø, se alle feriearran-
gementer på npvfanoe.dk.

• Fanø Skibsfarts- og Dragtmuse-
um, Nordby, 10/10-18/10: Særud-
stilling om briggen Claus.

• Fanø Biograf, 10/10, 12/10, 13/10, 
14/10, 15/10 og 17/10 kl. 19.30: 
Druk.

• Børsen i Sønderho eller andre st-
der (se sted på Fanø Fuglestations 
Facebook-side) hver dag i efterårs-
ferien kl. 17-18.80: Havørnekik.

• Fanø Bad ved toiletbygningen: 
Gåtur til Sørens Jessens Sand 
med Marco Brodde.

• Fanø Museum, Nordby, hele ef-
terårsferien kl. 11-17. Gratis entré 
pga. Nationalpark Vadehavets 
10-års fødselsdag.

• Fanø Strandgalleri, Rindby 
Strand, kl. 14-17.30 onsdag til 
søndag, nu med børnebørns-
tegninger.

• Fanø skole, 14/10 kl. 17:  
Efterårsuhygge for børn.  
Entré gratis under 14 år.

• Lystbådehavnen i Nordby: 
Martha af Sønderho sejler ture til 
sælbanker og Esbjerg Havn m.v. 
Book på marthasonderho.dk.

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

Hvad flaskeposten på stranden gemte
RINDBY STRAND – Hov, der ligger jo en tom 

flaske Flensburger Pils. Den skal da lige med hjem 
i en flaskecontainer, tænker den gamle redaktør og 
vender det blå lyn rundt i en stor bue, hapser flasken 
og skal til at køre videre. Men hov, det er jo en flaske-
post, selv om der lige nu er 500 meter ned til vand-
kanten her ved ebbe. Den må straks læses:

”Rømø 19.09.20. Kære ’flaskepostfinder’. Vi er 
to veninder, der i dag har sendt en hilsen afsted til 
dig. Vi hedder Sigrid (11 år) og Lærke (11 år) og vi er 
gode veninder og laver en masse gymnastik/svøm-
ning sammen. Denne weekend er vi i sommerhus på 
Rømø, hvor vi har fundet en flaskepost. Brevet, der 
lå i denne flaske, kom fra ’Burhave’ – ca. 400 km fra 
vores strand. En lang vej denne flaske har været un-
dervejs med både høj- og lavvande! Vi har skrevet et 
brev til pigen, der bor i Sydtyskland og sender derfor 
et nyt ’kæde-flaskepost-brev’. Ti dig, der finder vores 
lille vandhilsen kunne det være sjovt, hvis du ville 
skrive en kort hilsen, hvor flasken gik i land. Tak til 
dig og alt godt. Kærlig hilsen Lærke og Sigrid.”

Redaktøren takker. Der er et par aviser på vej til 
Lærke i Østerby, Højer!

12.000 kroner indsamlet til skleroseramte
FANØ – En husstandsindsamling på Fanø for nylig 
har givet 12.054 kroner til kampen mod sklerose. Det 
oplyser lokalformand Steen Hansen fra Sclerosefor-
eningens Esbjerg-Fanø-afdelingen. Han takker varmt 
for støtten. Afdelingen indsamlede i alt 275.000 kro-
ner, et af de bedste resultater i landet. Indsamlingsle-
der på Fanø var Lars Rasmussen.

Ny frisør på Trappen i Nordby: Art of Hair 
NORDBY – Nordby og Fanø har fået en ny frisør-
salon på adressen Trappen 8, nemlig Art of Hair. In-
dehaver er Lullu Ljørring, der bor på øen. Hun har 
tidligere i en årrække haft salon i Torvegade i Esbjerg. 
”Det var et hårdt program med mange timer. Nu vil 
jeg prøve at have lidt færre timer,” smiler hun. 

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

Fra brandslukning til jobbet 
som Fanøs kommunaldirektør

KOMMUNALT – Så er 
den næstsidste – og øverste 
topchef – i den kommunale 
administration på Fanø 
fundet. Den sidste bliver 
velfærdschefen. Ny topchef 
bliver Lars Møldrup, 55 år, 
fra Esbjerg. Han kommer 
fra stillingen som admini-
strerende direktør for det 
fælleskommunale selskab 
Brand & Redning Sønder-
jylland. Han har desuden 
en lang lederkarriere i ba-
gagen fra Esbjerg, Forsy-
ningen og Tønder kommu-
ne, hvor han var fagchef.

”Vi har haft en veltilrette-
lagt ansættelsesproces og et 
enigt byråd, og jeg er derfor 
sikker på, at Lars Møldrup 

er den helt rigtige profil til 
at bære depechen videre og 
skabe fortsat fremdrift i vo-
res kommune. Han er ihær-
dig, vellidt og visionær, og 
så har han et godt blik for 
området, de menneskelige, 
organisatoriske og politi-
ske dimensioner, som en 
kommunaldirektør skal 
mestre,” siger borgmester 
Sofie Valbjørn.

Lars Møldrup, som re-
daktøren henter ved fær-
gen, inden han skal op til 

skolen for at blive intervie-
wet til 10. klasses-avisen, 
glæder sig til at prøve kræf-
ter med topjobbet i Fanø 
Kommune.

Klædt på til opgaven
”Det er spændende og me-
ningsfuldt at stå i spidsen 
for en kommune, der spil-
ler en nøglerolle i borger-
nes hverdag. Fanø Kom-
mune har en masse at byde 
på, når det gælder kvalitet i 
kerneopgaven, bosætning, 

turisme og erhvervsud-
vikling. Jeg glæder mig til 
at realisere potentialerne i 
samarbejde med politiker-
ne, borgerne, erhvervslivet 
og organisationens øvrige 
ledere og medarbejdere,” 
siger den kommende kom-
munaldirektør, der føler sig 
godt klædt på til opgaven.

”Jeg er vant til at sam-
arbejde med politikere og 
presse. Og jeg er åben og 
fair, hvis det går begge veje. 
Og jeg har fuld opbakning 
hjemmefra,” lyder det.

Lars Møldrup er instal-
latøruddannet, suppleret 
med en række lederuddan-
nelser herunder en Master 
fra DTU. Han er gift med 
børnehaveklasseleder Me-
rete Tarp Møldrup. De har 
tre voksne børn og plan-
lægger at blive boende i 
Esjerg.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Lars Møldrup er  
uddannet  
installatør og  
mangeårig chef  
i det offentlige.  
Fra 1. november  
er han øverste  
embedsmand i 
kommunen

Martha slået ud af Corona
SÅTILSØS – Quizzen var 
lavet, glædespigerne havde 
syet tøj og øvet zorba-dans 
med professionel instruk-
tør, den helt rigtige projek-
tor og stort lærred var lejet, 
sponsorerne var søgt og 
havde tilkendegivet mange 
præmier, aftaler med Nør-
by Kro og alt andet var på 

plads, klappet og klart til 
det den helt store sammen-
komst for Martha nørder 
og entusiaster.

Men så blev Corona-re-
striktionerne forlænget. 

”Så juntaen har vendt 
og drejet situationen og 
er kommet frem til, at det 
ville blive en noget tam 

sammenkomst, hvis vi hver 
gang vi rejste os, skulle 
have mundbind på, og hvis 
vi skulle slutte 21.30,” for-
klarer festtalsmand Marius 
Knudsen. 

Så sæt kryds i kalenderen 
den 16. oktober 2021, slutter 
han.

-fina

Lars Møldrup på havnen, 
på vej til interview med 10 
klasse. Fanø Posten nåede 
lige at slå de dygtige elever på 
målstregen!

Den festlige Martha-forestilling og -fest er aflyst

Fra sidste års Martha-fest. 
Der gik bølgerne højt, som det 
sig hør og bør. Foto: Privat. Foto: Finn Arne Hansen


