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Fanø Dagbog genudgivet i nye klæder
FANØ – Længe har Fanø Dagbog af fotografen Ole 
Joern, strikkedronningen Christel Seyfarth og Fanø-
eksperten Kis Sharasuvana været udsolgt i den klas-
siske, lysegrå udgave. Men nu er der godt nyt til dem, 
der har ledt efter den. Den er nemlig genudgivet i 
en ny, flot, sort udgave til 349 kroner. Den sælges i 
Lorenzens i Sønderho, i strikkebutikken Christel 
Seyfarth art knits i Hovedgaden 76 og ved bestilling 
i Fanø Postens læserklub, Klub Vadehavet. Det sker 
via mail@fanoeposten.dk. Læserklubben leverer til 
alle adresser på øen for 19 kroner.

Mille er fjerde radikale kandidat på Fanø
FANØ – De radikale på Fanø ’skovler’ som den ny, 
friske liste i kommunen nye, unge kandidater ind på 
listen. Nu har også Mille René Larsen, der stormede 
ind i Fanø Brugsforenings bestyrelse på generalfor-
samlingen i 2020 også meldt sig under de radikale 
kommunalpolitiske faner. Spidskandidat er Frank 
Jensen, derefter kommer Olav Husted Nielsen og 
Melissa Gilroy som nummer to og tre i nævnte ræk-
kefølge.

Byrådet: Ja til Fanø Sommerliv
NORDBY – Det blev en 6-5-afgørelse, da Fanøs by-
råd skulle afgøre, om festivalforeningen bag Fanø 
Vesterland skulle have lov til at arrangere Sommerliv 
ved Fanø Blomster på Hovedgaden i Nordby. Det er 
en række koncerter med kendte danske navne som 
Carpark North, Medina, Poul Krebs, Søren Huss, 
Signe Svendsen, Annika Aakjær og Marie Key. Der 
er 420 billetter per koncert, som koster 295 kroner per 
billet uanset navnet. Venstre, Alternativet, Miljølisten 
og Socialdemokratiet var for, mens Fanø Lokalliste, 
SF og Det Konservative Folkeparti gerne havde set 
det flyttet. Borgmester Sofie Valbjørn erklærede sig 
som medlem af bestyrelsen i foreningen inhabil, så 
en suppleant måtte række hånden i vejret i stedet for 
hende. Billetter fås på billet.musik.dk/tour/sommer-
liv-fan-vesterland.

Fanø Brugsforening efterlyser ansøgninger
FANØ – Fanø Brugsforening deler to gange om året 
penge ud. Nu nærmer sig tiden for første ansøg-
ningsrunde, idet sidste frist er skærtorsdag den 1. 
april, oplyser uddeler Bent Kruse Madsen. Der gives 
støtte til foreninger og sammenslutninger på øen - 
men ikke til kommercielle aktører. Enkeltpersoner 
sponsoreres kun undtagelsesvis og kun hvis neden-
stående kriterier er opfyldt. Sponsorater kan være 
både gavekort og direkte pengebeløb. For at modtage 
sponsorater skal der være en vis bredde i modtager-
gruppen og gerne til aktiviteter, som afspejler livet 
på Fanø, og som støtter det gode liv. En forudsætning 
for modtagelse af sponsorater er, at der i ansøgnin-
gen er redegjort for, hvordan Fanø Brugsforening bli-
ver synliggjort som sponsor eller hvilke modydelser 
modtageren kan foreslå. Ansøgningen skal afleveres 
elektronisk via ansøgningsskemaet på vores hjem-
meside eller via mail til bent.madsen@superbrugsen.
dk, Alle ansøgere får svar senest 30 dage efter afleve-
ringsfristen. Hvis man ikke når det, er næste frist den 
1. oktober.

Øen rundt

Forårets blomster pibler op på Fanø

En lang række blomster 
står på spring lige nu i 
Fanøs natur. De vil op og 
klare deres blomsterjob: 
Skaffe mad, formere sig og 
gøre klar til næste år. Det 
var det samme, de gjorde 
sidste år ved denne tid. 

Måske lidt ensformigt 
for blomsterne, men hvor 
de dog gør os glade, når de 
springer ud.

Følfod er én af dem. 
Den fokuserer så meget 
på formering, at den så 
hurtigt som muligt skyder 
sin stængel op med en hel 
kurvfuld gule blomster. 

Der står de og byder de 
tidligste insekter velkom-
men. Det ender i frø og 
fnok, som kan bære frøene 
omkring ligesom mælke-
bøtter. 

Bagefter kommer de store 
blade. De fanger solens lys 

og laver det om til energi i 
roden, så følfod igen næste 
sommer kan komme først.

Martsviol en anden. Den 
har fået navnet, selv om 
den sjældent blomstrer i 
marts. I den kommende på-
ske skulle man kunne finde 
den. Den dufter og har vio-
lernes violette farve. Begge 
dele lægger op til sex. 

De gamle grækere tog 
konsekvenserne, så den 

violette blomst var knyttet 
til Afrodite og hendes søn, 
Priapus, guddommen for 
haver og reproduktion. 

Fanøs helt specielle for-
årsblomst er den hvide vår-
gæslingeblomst. Den hører 
til i klitterne – er ikke stor, 
men kan stå så tæt, at klit-
terne bliver farvet hvide. 
Den skal i gang med sit 
blomsterjob hurtigt, fordi 
det er en lille blomst med 

en kort rod. Sandet i klit-
terne er i foråret stadig 
vandholdigt, men når solen 
står højt på himlen, tørrer 
sandet ud. Så er det svært 
at være vårgæslingeblomst, 
når man skal have sat frø. 

Se foto af blomsterne på 
www.fanonatur.dk

Tekst og foto: Søren Vinding

Martsviol. Blomsten har en spore fyldt med vellugtende nektar til de tidlige insekter.

IVÆRKSÆTTERI – Pæ-
dagog, familieplejer og 
iværksætter Lone Pierri 
Enevoldsen i Nordby flyt-
tede til Fanø i 1978, fordi 
hun fra barnsben elskede at 
komme i sin mosters simp-
le sommerhus. Med i ba-
gagen havde hun en toårig 
uddannelse fra Kerteminde 
Husflidshøjskole, og det 
kom hende til stor gavn, 
da coronaen kom i 2020. Da 
fandt hun på at sy mund-
bind af Fanø-klude. Og det 
gjorde hende landskendt.

Nu, tusindvis af mund-
bind senere, møder vi 
hende i systuen i haven bag 

hendes hus på Krogvej for 
at høre om hendes frem-
tidsplaner. Men først lidt 
om starten:

”Jeg kunne ikke sove og 
lå og tænkte, at jeg havde 
nogle klude liggende, der 
kunne sys til mundbind. 
Næste dag syede jeg en 
femten stykker og gik op 
til Rudbecks med dem. De 
blev solgt på syv minutter. 
Så vidste jeg, det var en god 
idé. Og det greb om sig. Jeg 
søgte, købte og fik klude, 
også gamle klude, fra man-
ge søde mennesker,” for-
tæller hun.

”Når jeg kom ind hos 
Rudbecks, sad 
folk og ven-
tede på mig og 
ribbede straks 
mundbindene. 
Jeg gik i fast 
rutefart,” smi-
ler hun.

Bestillingerne begyndte 
at vælte ind, og hun kunne 
ikke både sy, skrive sms’er, 
svare på mails og Messen-
ger-beskeder. Så hendes 
svigersøn i Esbjerg fik hur-
tigt lavet en webshop til 
hende for at tage presset. 
Og det hjalp. Hun hyrede 
også en deltidsmedarbej-

der, så der frem til jul kun-
ne produceres mundbind i 
hundredvis. De solgtes især 
til danskere, nordmænd, 
svenskere og tyskere, men 
hun ved, at nogle mund-
bind er endt på den anden 
side af jordkloden.

”De køber en smule af 
Fanøs DNA. Man bliver 

Lone Pierri Enevoldsen blev væltet af 
succes, da hun begyndte at lave Fanø-
mundbind. Nu har hun investeret i stof  
og satser stort på andre designidéer 

Lone formidler små kopier af Fanøs DNA

Christel Seyfarth med den ny udgivelse. Foto: Fanø Posten

Lone Pierri 
Enevoldsen med 
en af de mange 
ruller stof, hun 
har bestilt.
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genkendt på den klud, og 
snakken den går. Folk for-
tæller for eksempel, at de 
havde en far med en gård i 
Rindby,” fortæller hun.

Men hvad nu? Coronaepi-
demien slutter vel?

”Ja, derfor bruger jeg 
navnet Fanøkluden,” sva-
rer Lone og peger på de nye 

produkter: En Fanø-flag-
stang, designet af Nord-
by-designeren Alexander 
Seyfarth, en mobilholder, 
der gør det muligt at se op-
skrifter på mobilen i køk-
kenet eller en film i sengen, 
en krave, ørevarmere, en 
smart butterfly til mænd, 
hårelastikker og sågar te-

poser til løs te 
samt kaffefiltre 
til genbrug!

”Jeg er ved 
at have svært 
ved at skaf-
fe klude, så 
nu satser 
jeg bør-
nenes 
arv 
på det 
her,” 
griner 
hun og 
viser en af de 
mange ruller stof 
frem, hun har be-
stilt i samarbejde 
med Lorenzens i 
Sønderho.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Lone formidler små kopier af Fanøs DNA

Færgeboom i sensommeren

MARITIMT – Regerings-
tilskuddet på 31 millioner 
kroner til gratis billetter til 
gående og nedsatte takster 
for bilister reddede Fanø-
linjen i 2020. 

Der var næsten lige så 
mange passagerer som i 
2019, kun et minus på 0,8 
procent. 904.835 passage-
rer mod 911.954 året før. 

Molslinjen fordobler, da de 
tæller personrejser frem og 
tilbage.

Biler var der 29.686 af 
mod 28.429 i 2019, en stig-
ning på 4,4 procent. 

Byggeboomet på Fanø 
kunne i 2020 ses ved en 
stigning i lastbiltrafikken 
på ikke mindre end 6,1  
procent. 

Især august og septem-
ber var der et kraftigt løft. 
231.282 personrejser frem 
og tilbage mod 206.452 i 
2019. Og i september lød 
tallene på henholdsvis 
178.810 i 2020 og 156.044 i 
2019.

December trak ned: 
105.974 mod 117.260 i 2019.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Fanølinjen blev reddet af billige corona-
billetter i august og september 2020
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Lone Pierri Enevoldsen ved 
en lille udstilling med de nye 
varer. Mange er udstyret med 
små rav-detaljer. Hun har 
store forventninger til butter-
flyen og flagstangen.

Som turistaktør kan du få indflydelse på turismeudviklingen 
ved at blive medlem af Foreningen Destination Vadehavs-
kysten og deltage i generalforsamlingen, hvor der skal 
vælges tre medlemmer til bestyrelsen.

Det foregår virtuelt
onsdag den 28. april 2021 kl. 19.00

Det er også på generalforsamlingen du kan opleve 
destinationschef Hans Peter Folmann give sit bud på 
udviklingen i Destination Vadehavskysten. (Du kan også 
møde Hans Peter på TV Fanø fra lørdag den 10. april).

Bliv medlem, send en mail til info@vadehavskysten.dk 
og vi kontakter dig.

Generalforsamling med følgende dagsorden 
i henhold til vedtægterne
1. Valg af dirigent.
 Da det er et virtuelt møde, vil bestyrelsen udpege 
 dirigenten.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
3. Årsregnskab til orientering.
 Der foreligger ikke årsregnskab, da foreningen er 
 nyetableret.
4. Budget til orientering.
 Destinationschef Hans Peter Folmann.
5. Fastsættelse af kontingent.
 Kontingentet på 500 kr. fastholdes indtil den ordinære 
 generalforsamling i 2022.
6. Valg til bestyrelsen.
a. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer.
b. Valg af personlige stedfortrædere for ovennævnte.
7. Valg af revisor.
 BDO Revision ved statsautoriseret revisor 
 Niels Peder Aalund er tidligere valgt frem til 
 generalforsamlingen i 2022.
8. Indkomne forslag.
 Skal være modtaget senest den 14. april.
9. Eventuelt.

10. Mit bud på Destination Vadehavskystens udvikling.
 Destinationschef Hans Peter Folmann.

INDFLYDELSE
MEDBESTEMMELSE
FÆLLESSKAB

”Vi vil forstærke turismen 
og placere Vadehavskysten i 

hovedet på udvalgte 
målgrupper, og samtidig styrke 

områdets mangfoldighed
og lokale identiteter, fordi det er 

DEM, der gør os unikke”.

Fanø og Esbjerg Kommune er fra 2021 blevet dannet som destination. Vi markeds- 
fører Vadehavskysten som en attraktiv ferie- og mødedestination. Igennem relevante 
projekter skaber vi udvikling i området og formidler ny viden og analyser til gavn for 
turisterhvervet. Vi skaber stærke samarbejder og netværk på tværs i destinationen og 
i Danmark, da vi sammen kan skabe bedre løsninger. 
Vores formål er at skabe udvikling og vækst for 
turismeerhvervet i Esbjerg og Fanø Kommune. 
Læs mere om os på www.vadehavskysten.dk

Alexander Sey-
farths flagstang.


