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Vinter med sne og 
sol gør alle glade

Da den ny, halvgamle redaktør kom til Fanø den  
16. januar 2019, var der gråt, blæsende og regn-

fuldt. Og da den næste såkaldte vinter kom, stod det 
ned i stænger, det blæste, og det var meget gråt. Det 
var hårdt for en østjyde, der havde tilbragte 31 år af sit 
arbejdsliv på milde Sydfyn. Men i år har vi midt i al coro-
natristessen fået sne og frost og høj sol. Og hvor er det 
da skønt! Vi er inderst inde skandinaver, kan vi mærke.

I juni 2019 blev Vadehavets Mediecenter ApS stiftet  
her i Nordby med stor hjælp fra Fanø Sparekasse,  
og ned i indkøbsposen kom Fanø Posten og Hjerting 
Posten. Siden har der været drøn på. Sammen med 
dygtige freelancere har Tina og jeg som også denne 
gang knoklet for at få en flot og læsværdig avis på 
gaden 15 gange om året, og de flittige bude har cyklet 
øen tynd for at få den bragt ud. Samtidig har Hjerting 
Posten skullet laves. Så vil man i kontakt med os, er 
e-mail altid bedst. Man kan ikke notere meget, når man 
er på farten.

Her på øen mærker vi to private aviser, der ikke  
modtager statsstøtte, tydeligt det fokus, som vore  
kolleger på fastlandet har på lille Fanø. Intet er for stort 
eller småt, Fanø-stof får masser af plads og er meget 
sjældent bag betalingsmuren. Så det forleder mange 
til at henvende sig der for at få omtale. Man skal bare 
huske, at den dag, Fanø Ugeblad og Fanø Posten ikke 
er her længere, forsvinder interessen og betalings-
friheden. Så tip dog de lokale medier! Hvis historien 
er interessant nok, skal den nok komme ud i verden  
alligevel.

Men nu skal vi nyde vinterferien. En hurtig beslutning 
fra regeringen om at genåbne frisører, forretninger og 
restauranter som i efteråret, hvor smittetrykket var 
som nu, ville sætte prikken over i’et. 

Danibo
Fanø Sommerhusudlejning

MERE END 650 FERIEHUSE
- øens lokale bureau

Langelinie 9B ‧ 6720 Fanø ‧ Tlf.: +45 75 16 36 99 ‧ www.danibo.dk

Byrådsmedlemmer i tvivl

Der er stadig et godt stykke 
tid til kommunalvalget tirs-
dag den 16. november, men 
så småt begynder der at 
tegne sig et billede af, hvem 
der er villige til at tage en 
tørn mere, og hvem der 
forlader kommunalpolitik. 
Mest opsigtsvækkende er 
naturligvis borgmester So-
fie Valbjørns melding i fast-
landsmedierne om, at hun 
ikke ønsker at genopstille. 
Kirstine Kaas Krog (Fanø 
Lokalliste), der var lige ved 
at blive borgmester sidst, 
genopstiller heller ikke, har 
hun bekendtgjort på Face-
book. Vi har efter opfor-
dring fra Vor Læser spurgt 
alle byrådsmedlemmer, om 
de genopstiller.

Lad os starte med Ven-
stre.
Erik Nørreby (Venstre):

”Ja, jeg genopstiller og jeg 
forventer at blive valgt til 
Venstres borgmesterkan-

didat, når vi holder opstil-
lingsmøde. Fanø har brug 
for stabilitet og erfaring 
efter de sidste års roderi, 
både hvad angår økonomi 
og sager, der har bragt dår-
lig omtale af øen. Vi har 
alle muligheder som kom-
mune, og det er kun os selv, 
der ikke forstår at udnytte 
dem.”
Marius Nielsen (Venstre): 

”Jeg kan desværre ikke 
sige noget endnu, og afgø-
relsen tager jeg først umid-
delbar inden opstillings-
mødet i Venstre.”
Dennis Feldberg (Venstre) 
vil først beslutte sig lige for 
opstillingsmødet i septem-
ber:

”Jeg vil godt gøre arbej-
det i Markedsføringsud-
valget færdigt, og det er 

vigtigt, at der er folk fra er-
hvervslivet. Der er mange 
talenter i Venstre, men de 
tøver med at stille op på 
grund af den dårlige stem-
ning i byrådet. Men hvis jeg 
stiller op og bliver valgt, så 
er det de absolut sidste fire 
år,” siger han. 

Så tager vi det Konser-
vative Folkeparti, der også 
tidligere har leveret borg-
mestre. 
Christian Lorenzen  
(Konservative):

”Ja, jeg genopstiller. Jeg er 
konstitueret af vores besty-
relse som borgmesterkan-
didat, men grundet corona 
har vi endnu ikke kunnet 
afholde generalforsamling 
og få udpegningerne ende-
ligt konfirmeret. Jeg genop-
stiller, fordi jeg tror fuldt og 

fast på Fanøs potentiale og 
forudsætninger. Hos os i 
Det Konservative Folkepar-
ti har vi masser af bud på, 
hvordan dette potentiale 
forløses bedst muligt. By-
rådsarbejdet giver en meget 
stor mulighed for at være 
med til at gøre en forskel på 
Fanø – og det har jeg fortsat 
stor lyst til at være en del 
af!”
Anja Parbst Høst  
(Konservative):

”Ja. Vi har dog ikke af-
holdt opstillingsgeneral-
forsamling endnu, hvor 
kandidaterne godkendes. 
Jeg vil gerne være med til 
at opretholde, styrke og for-
bedre alle vores tilbud til 
børn og unge. Jeg vil gerne 
sikre, at Fanø er en attrak-
tiv kommune for erhvervs-
livet.  Jeg stiller op, netop 
fordi Fanø er en lille kom-
mune, hvor vi kan navigere 
og justere ud fra vores lo-
kale forhold og behov.
Johan Brink Jensen  
(Socialdemokratiet):

”Jeg har ikke taget stil-
ling endnu.”
Nils Heinel (Miljølisten):

”Det har jeg ikke taget 
stilling til endnu.”
Sofie Valbjørn (Alternati-
vet) står fast på, at hun ikke 
genopstiller.
Kristine Kaas Krog (Fanø 
Lokalliste) står fast på, at 
hun ikke genopstiller. Hun 
har ingen kommentarer til-
dette. Listen vælger på sin 
generalforsamling i maj en 
ny spidskandidat.
Merete Engsted  
(Fanø Lokalliste):

”Jeg genopstiller ikke. Jeg 
har ikke yderligere kom-
mentarer.”
Karen Jeppesen  
(Socialistisk Folkeparti): 

Jeg genopstiller, blandt 
andet fordi der er nogle 
sager, jeg gerne vil følge til 
dørs! 
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Flere af Fanøs 
byrådsmedlemmer 
tygger på, om de 
skal genopstille til 
byrådet. Tre vil ikke 
mere, mens andre 
er klar til at tage  
en tørn mere

  Valgkamp ’21

Christian Lorenzen (K), formand for Erhvervs-, natur- og teknikudvalget vil også gerne være 
borgmester, mens nuværende borgmester Sofie Valbjørn (Å) står fast på, at hun ikke genopstiller.

Byrådsmedlem og viceborgmester Erik Nørreby (Venstre) – vil gerne være borgmester igen.


