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Han satte store spor i sandet

Museum bejler til sommerhusejere
NORD LAND – I sam-
arbejde med udlejnings-
bureauerne på Fanø har 
Fanø Kunstmuseum lavet 
en ordning, som bety-
der at gæster i sommer-
husene – hermed menes 
voksne og to børn – kan 
komme gratis ind på mu-
seet i sæsonen. 

Prisen for at være til-
meldt sommerhusord-
ningen er 250 kroner om 
året. Alle, der har en ud-
lejningsaftale med Da-
nibo, er automatisk med-

lem via en kollektiv ordning. Andre kan tilmelde sig 
i museumsbutikken eller overføre beløbet til museet 
bankkonto med navn og sommerhusadresse. 

Man kan også henvende sig via museets mail. Man 
vil så modtage et skilt til opsætning i sommerhuset. 
Flere af udlejningsbureauerne skriver desuden i de-
res katalog, at sommerhuset er tilmeldt ordningen, så 
man skal huske at give bureauet besked.

Minister på besøg på kunstmuseet
NORD LAND – Kulturminister Joy Mogensen (S) 
gæster lørdag den 17. juli Fanø Kunstmuseum. Klok-
ken 14 til 15 vil hun får en særrundvisning og møde 
især medlemmer af sit parti. 

Klokken 15 vil alle interesserede kunne deltage i en 
åben debat med ministeren. Hun vil gerne have in-
put til, hvordan den særlige Fanø-kultur bevares og 
understøttes.

Tre sønderhokvinder vil lave film
SØNDERHO – Tre kvinder i Sønderho, Sidsel Lyd-
om, Ann Hølund og Maria Malling har fået den spæn-
dende idé, at der skal laves en spillefilm om 1800-tal-
lets stærke kvinder i Sønderho, skriver Sønderho Nyt. 
Den skal beskrive, hvordan de holdt lokalsamfundet 
i gang, når deres mænd og store sønner drog til søs. 
Hvis man vil bidrage med viden og små historier, 
kan man skrive til sidsel.lydom@gmail.com.

Fjernsynsskabe påkøres i Sønderho
SOMMERHUSOMRÅDERNE – Sønderho Anten-
neforening har store omkostninger på grund af på-
kørsler af tv-skabene i forsyningsområdet. 

De beder derfor om, at man kontakter antennefor-
eningen, hvis man ser en lastbil eller bil ødelægge et 
skab, for eksempel ved at bakke ind i det uden at op-
dage det, skriver foreningen i Sønderho Nyt.

Sommermarkedet er tilbage
VED BAKSKULD – Det populære søndagsmarked 
ved Bakskuld er tilbage efter coronapausen. Der er 
boder hver søndag frem til og med den 29. august. 
Det foregår klokken 10.30 til 15, oplyser Jørgen Jacob-
sen, 21 79 20 87. 

Teltet er imens udlånt og flyttet til forsamlingshu-
set frem til 1. september.

Rundt i 
Sønderho

Køletasken var allerede 
pakket, lidt vin, vand og 
et par øl, men på faldere-
bet røg der lige en ekstra øl 
med. Turen gik til Rindby 
Strand denne smukke søn-
dag, og det kunne jo være, 
at Peter kom forbi. Det 
gjorde han ikke, og det gør 
han aldrig mere. Peter Mi-
chélsen er død – alt, alt for 
tidligt. 

Det er ikke til at begribe, 
og det er umådeligt tungt 
og trist. Tankerne går til 
hans to døtre, som han altid 
omtalte varmt og stolt og el-
skede overalt på jorden. De 
var det allervigtigste i ver-
den for den kærlige far.

Ren Strand Fanø var et 
tredje hjertebarn, og Peter 
viste vejen med jordnær og 
uselvisk handling. Han ke-
rede sig om havet, miljøet 
og sin elskede strand og 
stablede ved egen kraft et 
projekt på benene, der helt 
fortjent har givet genlyd i 
både ind- og udland. Her 
var ingen fuldfede konsu-

lenter og forkromede work-
shops, men en mand, der 
udlevede mottoet, at glo-
bale ændringer starter lo-
kalt. Når han sad på sit lille 
hyggelige kontor i skurvog-
nen ved ”Havfaldsborgen”, 
kunne ingen miljøsynder i 
hele verden vide sig sikker. 
Han samlede deres hav-
fald, sporede det tilbage til 
kilden og henvendte sig. 
Venligt, men bestemt som 
en terrier med skarpe tæn-
der bag smilet. Mon ikke 
én mand på Fanø har gjort 
mere gavn for kloden end 
tusinde konferencegæster 
med FNs Verdensmål i re-
verset?

Idéen opstod tilfældigt, 
men der var ingen tilfæl-
dighed over al den energi 
og det store engagement, 
der drev tanken fra løs ide 
til stor succes. Ren Strand 
Fanø var Peters værk – des-
værre nu også hans livs-
værk.

Selv som perifer ven af 
Peter er det tungt at tænke 

på og skrive om, at han ikke 
er mere. Han var et dejligt 
menneske, og én af dem jeg 
mindes med størst glæde 
fra min tid som udgiver af 
nærværende avis. Altid po-
sitiv, altid parat til at hjæl-
pe. Hvad enten det gjaldt 
datterens avisrute – der var 
et fælles familieprojekt – 
eller andre praktiske ting. 
Eller hvis man dummede 
sig og sad fast på stranden. 
Peter stillede bare op – selv 
hvis man holdt ved Badet, 
og han lige var trillet ind 
ved hjemmet i Sønderho.

Som alle store bamser var 
Peter nem at holde af, me-
get kærlig – og blød indeni. 
Som alle rigtige mennesker, 
der vandrer på denne jord, 
havde han sikkert også sine 
fejl. Jeg mødte dem dog al-
drig. Bag det robuste ydre 
bankede et følsomt hjerte, 
og det er ingen hemmelig-
hed, at skilsmissen for et 
par år siden var hård ved 
ham. I den periode var han 
langt nede og langt ude.

Det er par uger siden, 
jeg mødte ham sidst – på 
stranden selvfølgelig. Han 
sprang glad ud i sandet 
– på sine bare hobbit-fød-
der som altid – og vi delte 
en kande kaffe og fik opfri-
sket røverhistorier. Det var 
længe siden sidst, og Peter 
var i hopla. Han drillede sig 
selv med, at der var røget 
et par ekstra kilo på bulb-
stævnen og fortalte enga-
geret som altid om arbejdet 
med Ren Strand Fanø.

Nu har tidevandet taget 
Peter. Både vi og Havfalds-
poserne står alene tilbage 
på stranden.

Det bedste, vi kan gøre 
for at ære og mindes ham, 
er at føre projektet videre. 
Det bliver svært uden den 
centrale ildsjæl, men det 
fortjener at leve videre i 
hans ånd.

Æret være Peter Michél-
sens minde.

Kurt Henriksen

Mindeord Peter Michélsen
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