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DINE  
MEDARBEJDERE  
FORTJENER DET

Book nu

GENSTART
TRIVSLEN I 2021

SP
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RABAT

40 24 75 99
40%

Begrænset udbud  www.siigurd.dk/trivsel

* Gælder kun trivsels-oplæg  
Se mere på hjemmesiden

Tlf: 4058 2660 
mail@fanoefragten.dk
www.fanoefragten.dk

Med over 35 års erfaring med 
fragtkørsel på Fanø, sikrer vi vores 

kunder kvalitet og levering.  

Daglig fragtforbindelse mellem Esbjerg og Fanø

Fanø Fragten

JEFA
Gardiner
v/Frank Bredahl

Stenhuggervej 9 . 6710 Esbjerg V . Tlf. 2392 7814

Med mere
end 30 års 
erfaring

Gardiner til ethvert formål

Stort udvalg indenfor:
• Gardiner
• Solafskærmning 
• Insektnet

Gratis og 
uforpligtende 
opmåling og 
rådgivning!

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

Minimumsnormering  
i daginstitutioner 
– Ja tak– Ja tak

KANT, Landevejen 60, Sønderho, +45 23 38 49 24

ÅBENT: tirsdag - søndag  11-18

WEBSHOP: shop.gallerikant.dk
INSTAGRAM: gallerikant

DANSK OG INTERNATIONAL KUNST

– hele øen rundt !

KUNST – Man kan nemt 
komme til at køre forbi 
Fanø Strandgalleri på Kir-
kevejen 39 ved Rindby 
Strand, lige før Feldberg 
Strandcamping. Men så 
snyder man sig selv for en 
fin, lille ferieoplevelse. Eller 
bare en oplevelse, for selv 
mange fastboende har ikke 
været der.

Det lille galleri, der netop 
den 3. juli fejrede sin 10-
års fødselsdag, er nemlig 
både hyggeligt at besøge 
og har værker, der passer 
til enhver pengepung og 
smag. Man kan også lære at 
slibe det rav, man finder på 
stranden. Og så er det spe-

cielt ved at være forenings-
drevet.

Det startede med, at 
kunstnersammenslutnin-
gen Fanø Colour havde en 
årlig udstilling i Rindby 
Forsamlingshus. Men der 
kom ikke så mange gæster, 
og kunstnerne begyndte at 
tænke på alternativer, for-
tæller formanden for Fanø 
Strandgalleri, Ingvard 
Bjørn.

”Måske lå det lidt for af-
sondret,” funderer han. 

Da ’campingfatter’ Den-
nis Feldberg hørte om 
gruppens udfordring, 
foreslog han straks, det 
de kunne lave et galleri i 

et tidligere pizzeria lige 
ved campingpladsen til en 
fordelagtig leje, fortæller 
Jette Ewald. Og så smøgede 
medlemmerne ærmerne op 
og gik i gang med at gøre 
rent og indrette galleri.

”Der skulle godt nok 
skrabes noget ketchup af 
væggene og gøres grundigt 
rent,” griner Ingvard Bjørn.

15 kunstnere meldte sig, 
og de kom i gang i juli 2011. 
Og efter et års tid var gal-
leriet sat endnu pænere i 
stand. Galleriet er nu åbent 
på 11. år, fra påske til og 
med efterårsferien. For fire 
år siden kom Karen Schøn-
feldts ravslibningskurser 
til.

Man kan blive medlem, 
hvis man bor på Fanø eller 

har en særlig tilknytning 
til øen, for eksempel haft et 
sommerhus her i en del år. 
Det er en superdemokratisk 
forening. Alle medlemmer 
er medlemmer af bestyrel-
sen, og alle skal være enige, 
når der skal optages et nyt 
medlem.

Det sociale betyder meget 
for gruppen. Udover at pas-
se galleriet har de hyggear-
rangementer og har kurser 
med kunstnere udefra.

Økonomien får de til at 
hænge sammen ved at be-
tale kontingent og ved at 
betale provision af salget til 
fælleskassen. 

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Strandgalleriet ved Rindby Strand drives 
på 11. år af en flok frivillige kunstnere

Fanø Strandgalleri er nu 10 år

Ægte sommelier  
i SuperBrugsen

VINSNAK – Går man i Su-
perBugsens vinafdeling for 
at få et godt råd, så får man 
en behagelig overraskelse.

Butikken har nemlig, 
blandt på grund af brugs-
uddelerens mange ledel-
sesopgaver, valgt at ansæt-

te en sommelier. Og det er 
en ægte en af slagsen, ikke 
en detail-sommelier. Han 
hedder Bo Aakjær og er fra 
Tjæreborg.

”Jeg har gået på Hotel- og 
Restaurationsskolens som-
melieruddannelse. Det er et 

toårigt forløb, og man skal 
møde 30 gange i Køben-
havn under uddannelsen,” 
fortæller han.

Han er udlært i Super-
Brugsen i Sædding og har 
arbejdet med vin i 25 år.

 Og han har været selv-
stændig vinhandler i Es-
bjerg i perioden 2006-2019, 

så mange gamle kunder 
kommer og hilser på. 

Hans egen favorit lige nu: 
Riesling fra Washington 
State.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

SuperBrugsen holder snart vinfestival. 
Denne gang er en sommelier ved roret 

Sommelier Bent Aakjær har arbejdet med vin i 25 år.

FanøVand
Administrationen ved Fanø Vand A/S  
holder sommerferielukket i ugerne 29, 30 og 31
Hvis der i perioden er spørgsmål vedrørende vand  
– ring venligst 40 13 22 68 eller 40 13 02 33  
og vedrørende spildevand – ring venligst 40 98 64 84.

På billedet ses fire af På billedet ses fire af 
medlemmerne. Fra venstre: medlemmerne. Fra venstre: 
Else Reiffeinsten, formand Else Reiffeinsten, formand 

Ingvard Bjørn, Jette Ingvard Bjørn, Jette 
Ewald og ravsliber Karen Ewald og ravsliber Karen 

Schønfeldt på stolen.Schønfeldt på stolen.


