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JEFA
Gardiner
v/Frank Bredahl

Stenhuggervej 9 . 6710 Esbjerg V . Tlf. 2392 7814

Med mere
end 30 års 
erfaring

Gardiner til ethvert formål

Stort udvalg indenfor:
• Gardiner
• Solafskærmning 
• Insektnet

Gratis og 
uforpligtende 
opmåling og 
rådgivning!

Tlf: 4058 2660 
mail@fanoefragten.dk
www.fanoefragten.dk

Med over 35 års erfaring med 
fragtkørsel på Fanø, sikrer vi vores 

kunder kvalitet og levering.  

Daglig fragtforbindelse mellem Esbjerg og Fanø

Fanø Fragten

Zoneterapi, Nada-akupunktur,  
Bipolar-reflexterapi og Aromatouch-terapi

Zoneterapeut Lissie KorsgaardZoneterapeut Lissie Korsgaard
Rindbyvejen 10, 6720 FanøRindbyvejen 10, 6720 Fanø

Mobil 27 28 41 60Mobil 27 28 41 60
www.klinikkorsgaard.dkwww.klinikkorsgaard.dk

Klinik Korsgaard

Har du et godt tip?

mail@fanoeposten.dk
Så send det til

   

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

26.–28. NOVEMBER

BLACK DAYS

–50 %
 på alt*

Hellere spare åbenlyst. Hellere HALLMANN.

NY ADRESSE 
Hallmann Esbjerg, Torvegade 32,  75 17 17 42 P

GRATIS

BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE:
optik-hallmann.com

HALLMANNS

hygiejne-
koncept

* Gælder ved køb af Mitglas brilleglas, stel og solbriller. Rabatten på de 50 % bliver automatisk fratrukket originalprisen.
Kun på nye ordre. Kan ikke kombineres med andre tilbud, pakke- eller kompletpristilbud og kuponner.

Optik Hallmann Vojens ApS Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens, optik-hallmann.com

Katrine fra Nordby er Fanøs 
helt egen skræddermester

HÅNDVÆRK – Vi er nog-
le heldige kartofler, her på 
Fanø. Vi har næsten ethvert 
håndværk repræsenteret, 
og nu har vi også en skræd-
der, nemlig Katrine Bach på 
Færgevej 2.

Hun er 44 år, er gift med 
maskinmesteren Kaare, 
som hun har Otto på 10 år 
og Asta på 13 år med.

Hun er uddannet dame
skrædder fra EUC Syd i 
Sønderborg, en teknisk 
skole, hvor man i hendes 
tid også havde egne retnin-

ger for modister (hattema-
gere, red.), herreskræddere 
og buntmagere, der arbej-
der med skind og pels. 

”Jeg har altid været krea-
tiv, og det kribler altid i 
fingrene for at lave noget, 
strikke, sy, lave smykker. 
Jeg kan ikke holde dem i 
ro,” fortæller hun, der er 
i kontorfælleskab med en 
sikkerhedsekspert og en 
lege tøjsopfinder. Der er i 
øvrigt plads til én mere.

I det daglige arbejder 
hun mest med tilretninger, 
reparationer, omforandrin-
ger, puder til øens restau-
ranter – alt, der kan sys. 

Redaktørens alt for lange 
bukser, der har samlet støv 
i skabet, skal hun også læg-
ge op. 

Kan lide genbrug
Det er meget, meget sjæl-
dent, der kommer en bestil-
ling på en ny selskabskjole. 

”Selvfølgelig er det sjove-
re at lave en kjole, men det 
er rart at kunne reparere 
folks yndlingstøj, at rede-
signe tøj og være med til, at 
ikke så meget skal smides 
ud. Jeg er ikke designer, jeg 
er håndværker,” slår hun 
fast. Og tilføjer, at det går 
godt, og at kundekredsen 
er stor og voksende.

Inden hun for 10 år siden 
kom tilbage til Fanø, hvor 
Kaare stammer fra, og hvor 
hun også er vokset op, ar-
bejdede hun som modist i 
fem år i København.

”Men vi ville gerne give 
børnene den rolige og tryg-
ge opvækst, man kan få her 
på Fanø,” slutter hun.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

På Færgevej 2 
i Nordby holder 
Fanøs helt egen 
skrædder, Katrine 
Bach til

Katrine Bach er dameskrædder og holder til i et kontorfællesskab på Færgevej overfor Café Nord.

Den altid smilende  
Katrine Bach ved sin  
trofaste industrisymaskine.


