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Det sker på Fanø fra 21/11 til 12/12
Der tages forbehold for ændringer 
og aflysninger på grund af corona-
situationen

• Fanø Biograf, fra 21/11 til 2/12 
kl. 19.30: Erna i krig,  
billetpris 80 kr.

• Realen – Fanøs Kulturhjerte, 
Nordby, 21/11 kl. 20:  
Rasmus Madsen &  
The Echo Tapes, power-rock  
fra 1960’erne og 1970’erne.  
Pris: 165 kr + evt. gebyr

• Nordby Kirke 22/11 kl. 11-12: 
Gudstjeneste ved Nanna D. Coln

• Sønderho Forsamlingshus, 22/11 
kl. 19-21: Offentligt møde om  
donation fra Nordea-fonden. 
Hvilke aktiviteter skal der sættes 
i gang? Arr.: Sønderholiv

• Sønderho Kirke, 29/11 kl. 14: 
Familiegudstjeneste

• Fanø Skole og overalt på Fanø, 
6/12 kl. 10: Julemærkemarch.  
Se mere på Julemærkemarch 
FANØ på Facebook

• Hjemme i din stue, 6/12 kl. 15: 
Julemærkemach-banko.  
Se mere på Julemærkemarch 
FANØ på Facebook.

• Fanø Hallen, 2/12 kl. 10, 9/12  
kl. 10: Bordtennis for alle  
(gratis prøvetime).

• Atelier Galleri v/ Tina Kolding, 
Vestervejen 45, Sønderho, 7/12 
og 11/12 kl. 13-16: Juleudstilling.

Et udpluk af begivenheder på Fanø i perioden frem til 12. december 2020

Så er destinationschefen fundet
FANØ – Hans Peter 

Folmann, 50 år, der gen-
nem de seneste 15 år har 
arbejdet med oplevelses-
industrien gennem salg 
og marketing i Lego, som 
projektansvarlig for etab-
leringen af Legohouse 
og senest som turist- og 
erhvervschef i Billund 
Erhvervsfremme, skal stå 
i spidsen for den kom-
mende turistdestination 
for Esbjerg og Fanø.

”Historien, arkitekturen, kulturen, naturen, Vade-
havet og Vesterhavet samt en moderne storby er den 
cocktail, ingen andre destinationer kan byde på! Po-
tentialet er stort, men det er også en opgave at finde 
den rigtige balance i udviklingen af destinationen, 
samt at få alle aktører og interessenter med på denne 
spændende og krævende rejse,” udtaler Hans Peter 
Folmann, der har en international uddannelse inden-
for salg og marketing og i sin karriere har besiddet 
forskellige lederstillinger.

Selskabet vil fra 1. januar have direktør Claus Pe-
dersen fra Ribe Vandrerhjem som formand. Næstfor-
mand bliver Fanøs borgmester Sofie Valbjørn.

Hold julefrokost i mindre grupper
NORDBY – Fanø Krogaard er sammen med Hjerting 
Badehotel, Hotel Britannia, og Hotel Arnbjerg, som 
alle ejes af PL Hotels, men som drives individuelt af 
forpagtere, gået sammen om en løsning, der gør mu-
ligt at gennemføre den traditionelle julefrokost, nu 
blot i mindre grupper. Firmaer kan købe værdibevi-
ser på en julefrokost, som kan benyttes helt valgfrit 
de fire steder. 

”Vi tænker, at et eller to værdibeviser gives til med-
arbejderen, som så kan gå sammen med kolleger eller 
partneren og hygge sig med den julefrokost, som fir-
maet ikke kan holde i år,” siger Mette Hyttel fra Fanø 
Krogaard, der allerede mærker stor interesse. Værdi-
beviserne gælder frem til 31. marts 2021.

Julemærkemarchen på Fanø bliver stor i år
FANØ – Julemærkemarchen på Fanø, der afvikles 
søndag den 6. december fra klokken 10, har mødt 
enorm interesse i år. Der vil være hold over hele 
øen, da man ikke må forsamle sig i store grupper. 
Det officielle startsted er dog igen Fanø Skole, hvor 
enkeltpersoner kan hente startkort, medaljer og an-
det bestilt materiale eller købe materiale, der ikke er 
bestilt, fortæller marchleder Poul Lundholt, Nordby. 
Der vil ikke være forplejning på skolen. Og i år sup-
pleres den af julemarchbanko på Facebook klokken 
15! Det er arrangeret at Lars Düwel fra Weststream. 
Bankoplader kan bestilles ved at skrive til fano_ju-
lemaerkemarch@hotmail.com eller poullundholdt@
live.dk. Man kan også smutte forbi Julemærkemar-
chen FANØ på Facebook og følge med der.

Taj Mahal er kommet til Danibo i Nordby
NORDBY – Den tyske kunstner Arno Jung har begå-
et et nyt værk i rav, og for nylig kom det cirka 80 kilo 
tunge værk til Danibo i Nordby. Denne gang har han 
skabet en miniature af Taj Mahal i Indien. Den mange 
ravstykker er denne gang fra Letland, fortæller han. 

Øen rundt

Vinterbaderne på Fanø er i gang igen
VANDPLASKERI – Hver 
sin lyst. Mens redaktøren 
så afgjort foretrækker lunt 
havvand i Cypern eller 
Sydspanien, så har andre 
den trang, at de skal kaste 
sig i koldt vand. Her på 
Fanø har mange af dem 
samlet sig i Vinterbaderne 
Fanø, der holder til for en-
den af langtidsparkeringen 
på havnen i Nordby. Og de 
tog hul på sæsonen for ny-

lig – selv om nærmeste is-
flage nok lå ved Grønland.

Vandet var endnu lunt
”Så blev vinterbadesæso-
nen skudt i gang på be-
hørig vis. Torsdag den 1. 
oktober mødtes 22 glade 
medlemmer for at markere 
den første vinterbadedag i 
sæsonen 2020-2021. Efter en 
herlig og forfriskende duk-
kert i det endnu ’lune’ vand, 

samledes vi til hyggeligt 
samvær omkring tønderne 
– naturligvis med covid-19 
afstand og sprit – og livlig 
snak med 
snacks,” 
fortæller 
Jan Mei-
nertz fra 
forenin-
gen.

Ved at 
melde sig 

ind får man blandt andet 
det sociale og sauna-ad-
gang med i købet.

-fina

Der er taget hul på sæsonen hos vinterbaderne på Fanø, men isflagerne udebliver

BOSÆTNING – Forenin-
gen for bosætning af bør-
nefamilier i Sønderho eller 
i daglig tale bare Sønder-
holiv er blevet bevilget et 
stort tilskud på hele 579.000 
kroner fra Nordea Fondens 
Her bor vi-pulje, fortæller 
en af initiativtagerne, Ger-
trud Exner. 

”Pengene skal bruges til 
at købe et specialsyet telt 
til byen med dansegulv 
samt borde og bænke. Der-
udover skal de bruges for 
forskellige kulturelle begi-
venheder som er rettet især 

mod børnefamilier, men 
alle er velkomne. På den 
måde ønsker vi at samar-
bejde med eksisterende 
traditioner som Søn-
derhodag, pinsefe-
stival, fælles spis-
ninger, baller med 
mere, men vi vil 
også udvikle 
på den eksi-
sterede 
kul-
tur-
arv, 
og 
rette 

den endnu 
mere mod 

børne-
højde. 
Derfor 
tæn-

ker 
vi 

også i retning af teaterfe-
stivaler, koncerter, billed-
kunst og så videre,” fortæl-
ler Gertrud Exner.

Søndag den 22. novem-
ber klokken 19 til 21 holdes 
der offentligt idémøde i 
Sønderho Forsamlingshus 
om, hvad der kan sættes i 
gang i kraft af den store do-
nation. Der er plads til 60 
personer, der skal sidde 
med afstand.

-fina

Sønderho får stor fondsgave

Gertrud Exner.  
Foto: Fanø Posten

Norde-fonden har doneret hele 579.000 
kroner til Sønderho-forening

Peter Folmann. Foto: Presse.

Arno Jung foran sit værk.Arno Jung foran sit værk.


