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30.000 kroner til Fanø Boldklub

SPONSORHJÆLP – Fanø 
Boldklub har mistet store 
summer på coronanedluk-
ningerne, og det har Spar-
købmand Charlotte Junge 
reageret på ved at blive 
storsponsor med et beløb 
på 30.000 kroner.

”Vores bagland, Køb-
mændenes Finansierings 
Institut, KFI, har en fond, 
man kan søge, og det slog 
mig, at Fanø Boldklub bur-

de indstilles til støtte. De 
har mistet 200.000 kroner 
i år på ikke at kunne af-
holde Fanø Sommercup,” 

forklarer hun. Det udlø-
ste de 30.000 gode, rare 
kroner, og det er formand 
Knud Brorsbøl glad for: 

”Det varmer virkelig. Det 
betyder, at vi kan gøre no-
get for børnene, som vi 
ellers ikke ville have kun-
net,” siger han.

I alt har KFI i år uddelt 10 
millioner kroner på grund 
af coronakrisen.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

   

Ring nu til Anne-Grete Madsen 25 27 80 01
eller John Christensen 25 27 80 16 og få en
uforpligtende snak om udlejning af dit sommerhus

Fanø Posten vil ikke blive omdelt i 
sommerhusområderne den 21. november,  
da der er uhyre få gæster i husene i november 
måned. Det er et forsøg og gælder derfor  
kun november-omdelingen.

Hvis du imidlertid ønsker en avis leveret til dit 
eller dine sommerhuse - eller det sommerhus, 
du har lejet i uge 48 - så send en mail  
med adressen til mail@fanoeposten.dk,  
så leverer vi en avis fra den 21. november.  
Der kan ikke foretages telefonisk bestilling.

Vi sørger for, at der er ekstra  
mange aviser i butikkerne.

Med venlig hilsen 
Fanø Posten

Levering til 
sommerhuse  
i november

Fra overrækkelsen foran Spar 
på Strandvejen. Charlotte Jun-
ge er omgivet af Knud Brors-
bøl, Mathias Herdorf, Adam 
Christoffersen, Carl Hauge 
Aae og Terkel Bay Jensen.

Åbningstider: Mandag-Fredag: 10.00-17.30,  
Lørdag: 10.00-15.00

Garant Esbjerg
Stormgade 133, 6715 Esbjerg,  
Tlf. 79 13 78 78, www.garant.nu

GARANTBUSSEN  
er kommet fast til Fanø

Vores lokale Fanømand 
Erik Hoe, er klar til at 
betjene jer, med gulve, 

tæpper og gardiner. 
Han har prøver i bussen 

og er klar til hurtig 
udrykning.

Erik kan kontaktes på  
erik@garant.nu 

eller tlf. 79137878 - 
40304903

Sabines Rengøringsservice ▪ Gammel Postvej 18, 6720 Fanø  
Telefon/SMS 44 11 43 44 ▪ e-mail sabinesimoleit@gmail.com ▪ Facebook

Private, sommerhusservice, firmaer
Mange års erfaring fra Tyskland, høj kvalitet, fornuftige priser.
Vi er punktlige, og vi bruger kun de nyeste rengøringsartikler af  
højeste kvalitet
Jeg glæder mig til at høre fra dig!

Med venlig hilsen, Sabine Simoleit

Nyt  
rengøringsfirma  

på Fanø! 

Sabines RengøringsserviceSabines Rengøringsservice

Spar-købmand 
Charlotte Junge vil 
hjælpe coronaramt 
boldklub

Ian satser på nye farverer
ERHVERV – Hos Fanø Far-
ver på Strandvejen i Nord-
by har mester, newzealæn-
deren Ian Rutherford Pettit, 
besluttet sig at gå nye veje. 
Han har skiftet leverandør 
og er nu forhandler af ma-
ling og andre varer fra Beck 
& Jørgensen.

”Det er et dansk firma, 
der har eksisteret siden 
1892. Det er en mindre 
koncern end den, jeg sam-

arbejdede med før, og det 
gør det lidt nemmere. De 
har for eksempel et gros-
sistcenter i Esbjerg, hvorfra 
jeg hurtigt kan få varer fra 
eller selv hente varer hos,” 
fortæller han.

Den ny leverandør går 
højt op i at levere kvali-
tetsprodukter, som astma-
tikere og allergikere kan 
tåle, tilføjer Ian, der har to 
ansatte. 

Ian Rutherford Pettit, Fanø 
Farver, går nye veje. Foto: 
Finn Arne Hansen.

– hele øen rundt !


