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Det sprudler og 
bobler på Fanø

Hold da op. Det er ikke kedeligt at være  
borger eller journalist på Fanø. Det sprudler og 

bobler overalt på øen. Vi har så mange initiativrige,  
opfindsomme og ressourcestærke borgere, at man 
tror, det er løgn. 

En plan for et kæmpestort kvalitetsløft af Rindby 
Strand er lagt frem, Sønderho Havn er blevet genåbnet 
efter årelangt frivilligt arbejde, Sønderholivs store telt 
er blevet indviet 2. juli, et caféskib er klar til at lægge 
til kaj i Nordby, en lokal bæredygtighedskampagne er 
skudt i gang, Destination Vadehavskysten har taget 
arbejdshandskerne på for at vejlede gæsterne i,  
hvordan både de og vi får den bedste sommer oplevelse, 
og både Fannikerdagene og Sønderhodagen er klar 
med spændende programmer. Ja selv Nordsøbadet 
ved Fanø Bad har fået medvind. Nu er der 2,8 millioner 
kroner i kassen, hvis ellers der kan findes sponsorer til 
resten. At låne til renoveringen vil ikke kunne hænge 
sammen. At en stribe foreninger har kunnet dele en 
million kroner efter opgivelse af projektet med et slags 
Kongen af Danmark-mindested i Fanø Bad, skal da også 
lige nævnes. Det kommer til at medføre en forlængelse 
af ’Svenskeren’ og gode indkøb til Fanø Kunstmuseum, 
blandt andet.

Nu er det så bare at håbe, at turisterne kommer i  
passende mål i år. Restauranterne og butikkerne  
trænger til det efter den hårde nedlukning i starten af 
året. Og noget tyder på, at ikke alle suser sydpå. Vi har 
spurgt Molslinjen om passagertallet i uge 24, da mange 
drageflyvere kom til øen, og tallene var flotte. Efter 
en dårlig uge 24 i 2020 med kun 16.184 passagerer og 
3.958 biler, så er gæsterne nu tilbage på 2019-niveau. I 
år kom der 22.876 passager mod 20.514 i samme uge i 
2019, og i år kom der 5.051 biler mod 5.154 i 2019. Nu må 
vi bare se, hvad der sker. Nye toiletfaciliteter er i hvert 
fald klar i Sønderho, så tilbage er herfra kun at ønske 
alle nogle gode Fannikerdage!
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Karen er den rød-grønne 
pragmatiker i Fanø Byråd

Når der den 16. november 
er kommunalvalg, vil man 
igen kunne finde Karen 
Jeppesen fra Nordby som 
spidskandidat på SFs li-
ste. Karen, der fejrede sin 
70-års fødselsdag den 20. 
juni i år og har overlevet 
en alvorlig kræftdiagnose 
i 2015, har på ingen måde 
tabt den rød-grønne gnist, 
viser denne samtale ved 
klitterne i Fanø Bad.

Karen er nemlig arg 
modstander af at overgive 
Natura 2000-beskyttet na-

tur til museer eller formid-
lingscentre som Lycium. 
Hun har intet imod initia-
tivtager Steen Lassen, men:

”Forestil dig at ødelægge 
klitterne foran Danland og 
bruge stranden her som 
parkeringsplads! Jeg tror 
simpelthen heller ikke, at 
det nogensinde kommer til 
at ske,” siger hun.

Er pragmatiker
Men hvad driver Karen Jep-
pesen, som gerne vil kaldes 
en rød-grøn pragmatiker, 
der derfor ofte samarbej-
der med de blå lister, hvis 
de er enige om en sag? For 
eksempel støtte til hjem-
mepasning af egne børn, 
hvor hun er enig med Chri-
stian Lorenzen (K) i, at det 
er en forkert måde at bruge 
pengene på. Også selv om 
andre i hendes parti måske 
mener noget andet.

”Jeg var for mange, 
mange år siden med i So-
cialdemokratiet, men det 
ændrede sig med EU-af-
stemningen. Siden har jeg 
ikke været et sekund i tvivl 
om, at det skulle være SF. 
Siden er vi jo så kommet 
frem til, at EU også er godt 
for mange ting,” forklarer 
hun.

Vejen til lokalpolitik blev 
brolagt i hjemmet.

”Hjemme hos os altid 
diskuteret politik og været 
engageret i foreningslivet 
på mange måder,” fortæller 
hun.

Hun erkender, at lokalpo-
litik kan være skræmmen-
de for unge, erhvervsaktive 
borgere, men:

”Det kræver mange ti-
mer, og lønnen står slet ikke 
mål med indsatsen. Men 
det er bare et vilkår. Jeg er 
med i tre udvalg, og jeg læ-
ser alle sager grundigt, så 
jeg er godt forberedt. Ellers 
får man ikke indflydelse, 
og jeg brænder for det. Af 
og til er det også sjovt, og 
stridighederne i byrådet er 
altså ikke så slemme, som 
man gør det til,” siger hun.

Hendes kamp for digerne 
har i øvrigt en spøjs forhi-
storie. Under stormfloden 
i 1981 begyndte vandet at 
trænge ind i familiens hus, 
og hendes mand blev sendt 
i kælderen for at redde fy-
ret.

”Han mente ikke, han 
kunne, men når naboen 
kunne, så kunne han vel 
også,” griner Karen.
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Karen Jeppesen  
fra SF vil fortsætte 
for sin kamp for 
højere diger og  
et Fanø Bad uden  
museumsbyggeri  
i klitterne

• Karen Jeppesen, 70 år, 
stammer fra  
Flakkebjerg Herred  
på Sjælland, gift,  
to voksne børn

• Hun voksede op  
udenfor Korsør, gik 
først i en kommu-
nal centralskole og 
tog derefter en real-
eksamen i Slagelse

• Uddannede sig på et 
skibsmæglerkontor  
til ’water clerk’ og 
arbejdede som sådan 
med at finde laster, 
fortolde varer med 
videre

• Herefter skiftede hun 
til speditionsfirmaet 
Leman i Esbjerg

• Et skibssalgsbureau fik 
hun også job hos

• Efter at have mødt sin 
mand flyttede hun til 
Fanø i 1974 og fik det 
første af to børn i 1975

• På Fanø blev hun  
kommunens første 
fastansatte dagplejer

• I 1982 fik hun mulig-
hed for at starte på 
Socialpædagogisk 
Semnarium

• I årene herefter  
arbejdede hun som 
socialpædagog og 
pædagog i Esbjerg

• Kom som første
suppleant ind i byrådet 
i 2015, da Søren  
Vinding måtte gå ud 
på grund af tinnitus

• Blev valgt til byrådet 
i november 2017, med 
start 1. januar 2018.

Karen 
Jeppesen

  Valgkamp ’21

Karen Jeppesen i klitterne, 
hvor Lycium er planlagt 
til at ligge. Hun tror ikke, 
staten og EU nogensinde 
vil tillade det.

Hver anden 
uge hele  

sommeren 
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