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SØFART – En særudstil-
ling om everten Rebekka 
har set dagens lys på Fanø 
Skibsfarts- og Dragtsam-
ling, Hovedgaden i Nordby. 
Den følges senere af en bog, 
hvilket vi vender tilbage til, 
når bogen kommer.

Udstillingen, som støt-
tes af Boghandler Henning 
Clausens Fond, Aarhus, 
er lavet i anledning af ’da-
mens’ 100-års dag, fortæller 
formand Carl Marckmann, 
der sammen med den ny 
næstformand Grethe Lau-
mand og Rebekkas skipper 

Ryon S. Petersen har invite-
ret på en lille fremvisning. 

Meget passende ligger 
Rebekka til kajs lige over-
for museet. Hun været på 
værft i Hvide Sande for at 
få brændt den gamle ma-
ling af, efterfulgt af fem 
lag ny maling. Træet var i 
fin stand. Der er da heller 
ikke meget tilbage af den 
oprindelige, fladbundede 

evert, som blev fundet i mi-
serabel stand i København 
i 1992. Efter en restaurering 
kom hun tilbage til Nordby 
og er nu et foreningsdrevet 
skib med over 100 med-
lemmer. Fredag havde hun 
elever med på overnatning 
ved Ho.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Lidt om Danibo
Vi er en lokalt forankret, familieejet virksomhed, som blev grundlagt i 1979. 
Siden da har flere generationer stået for den nærværende drift og servicering af 
gæster og husejere. Vores hjerte hører til på Fanø, hvor vi hvert år sponserer lokale 
aktiviteter og interesserer os for den lokale udvikling. Hos Danibo er tryghed, 
nærhed, tilgængelighed og højt serviceniveau de nøgleord vi gør vores yderste for 
at efterleve overfor alle vores kunder. Danibo beskæftiger i dag 56 medarbejdere 
fordelt på kontor, service, poolservice, rengøring og fotografering.

Primære opgaver
Vi søger pr. 1. juli 2021 eller hurtigst muligt derefter en frontdesk medarbejder til:
• Betjening af gæster ved skranken
• Besvarelse af telefoner
• Besvarelse af e-mails
• Forefaldende kontorarbejde
• Ad-hoc og praktiske opgaver

Den rigtige kandidat er en smilende, serviceminded og struktureret kollega, der 
har lyst til at arbejde i en travl og uformel virksomhed. Vi har travlt i perioder 
og med lange arbejdsdage. Vores nye kollega kan holde hovedet koldt, når 
tingene går stærkt. Som person er du en udpræget holdspiller med en positiv og 
opsøgende tilgang til dine arbejdsopgaver og ansvarsområder. Det er vigtigt,  
at du kan omgås og trives med mange forskellige typer af mennesker.

Kvalifikationer
Det er en fordel, hvis du har erfaring fra turisme- eller servicebranchen. 
Derudover er det vigtigt at du:
• Taler og skriver godt dansk og tysk på højt niveau
• Er udadvendt og imødekommende af natur og har let til smil
• Er handlekraftig, ansvarsbevidst og effektiv
• Sætter en ære i at gøre tingene ordentligt første gang
• Har et stort overblik og er fleksibel
• Kan arbejde i weekender og på helligdage
• Er indstillet på at besvare en vagttelefon 3-5 aftener i løbet af en måned
Vi forventer, du er administrativt stærk og har god og bred erfaring med IT.

Vi tilbyder
Hos Danibo bliver du en del af en spændende og afvekslende hverdag og sammen 
med dine dygtige og engagerede kolleger, som hjælper hinanden. Du tilbydes en 
alsidig og udfordrende stilling i en lokal, markedsledende virksomhed. Vi har et 
stærkt fagligt og godt socialt arbejdsmiljø. Derudover tilbyder vi pensionsordning 
og sundhedsforsikring.

Arbejdstid og sted
Dit arbejdssted bliver på vores kontor i Nordby. Der er tale om en fast stilling 
på 37 timer. Du skal være indstillet på at arbejde op til 16 weekender om året 
inkl. helligdagsvagter. Der er færre weekendvagter i vinterhalvåret og flere i 
sommerhalvåret. Arbejdstiden i sommerhalvåret kan overstige 37 timer/uge.
Har du lyst til at blive en del af Danibo Teamet, beder vi dig sende din ansøgning 
og CV til hanne@danibo.dk og kent@danibo.dk, mrk. ”Kontorassistent”. 
Vi afholder samtaler løbende.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte indehaver  
Hanne Thyssen tlf. 29 69 42 21 og Kent Nymark tlf. 29 69 42 29.

Alle ansøgninger behandles fortroligt.
Ansøgningsfrist 20. juni 2021.

Danibo - Fanø Sommerhusudlejning  
søger en frontdesk medarbejder til Nordby, Fanø
Vil du være en del af en udfordrende branche  
på en spændende arbejdsplads?

www.danibo.dkwww.danibo.dk

100-årig dame i Nordby hyldes
Everten Rebekka  
af Fanø, der blev 
bygget på et  
værft i Nordby i 
1921, har fået sin 
egen udstilling. 

Ryon Schmidt Petersen, skipper på Rebekka, fortæller her om 
nogle af Rebekkas ’særheder’ og dens historie som fragtskib. 

Legeplads drømmer om 
svævebane og ponyer

LEG – Efter otte år på po-
sten sagde Kristine Kaas 
Krog farvel til formandspo-
sten på generalforsamlin-
gen i støtteforeningen for 
Fanø Skovlegeplads. Hun 
gjorde det med god sam-
vittighed og var fortrøst-
ningsfuld, selv om coro-
naen i 2020 og girokortenes 
farvel har gjort ondt.

”Vi håber og tror på, at 
2021 igen vil blive et aktivt 
og socialt år på skovlege-
pladsen,” sagde hun og tak-
kede alle de frivillige. 

Vejen mod skovlegeplad-
sen er blevet udbedret, og 
hun håbede, at vejen vil 
være åben det meste af året 
og at vi måske helt undgår 
oversvømmelser. 

”Det har dog betydet, at 
vejen er blevet lukket for 
store køretøjer og busser, 
men vi mener, at dette er et 
godt og fornuftigt bytte for 
en farbar vej for de fleste,” 
sagde hun. 

Borde og bænke, figurer 
samt grillhytten har fået en 
overhaling. 

”Hele pladsen fik nyt flis 
og fremstod velholdt og 
imødekommende til sæso-
nen,” roste hun.

Penge er et problem. 
”Der er kommet godt 

skub i indbetalingerne via 
Mobilepay, men det kniber 
lidt med de faste indbe-
talinger, som vi fik via de 
gamle girokort. Vi har prø-
vet med opfordringer og 

information i avisen, men 
det giver ikke så meget 
som håbet. Derfor arbejder 
vi på en skrivelse, som vi 
kan omdele her i 2021, hvor 
vi vil bede om midler til et 
legehus til Temposkoven 
og en svævebane,” varslede 
formanden.

En pausefold med ponyer 
nord for parkeringspladsen 
ved indgangen til legeplad-
sen er desværre stadig ikke 
realiseret. Hun håber at 
begge dele falder på plads 
i 2021.

Ove Gejl Christensen er 
ny formand. 
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Fanø Skovlegeplads er populær som aldrig før, men det tager 
tid at få drømmene ført ud i livet. Formand går af efter otte år

Følg os, meld dig ind her:
sf.dk/partiforeninger/sf-fanoe/

Fortsat selvstændig  
kommune

Familien Saitner fra  
Kiel på billedet er tredje  

og fjerde generation,  
der er stamgæster  

på Fanø. For dem er 
skovlegepladsen og  

stranden de store 
feriehøjdepunkter.


