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Stadig livreddere på Rindby Strand
RINDBY – Vandet er stadig lunt, og vil man bade 
under opsyn, så er livredderne på Rindby Strand på 
pletten frem til og med onsdag den 18. august, op
lyser TrygFonden. Måske en oplagt idé til en idræts
time i skolen?

”Alle er velkomne til at kigge forbi og få en snak 
med livredderne, og vi har stadig Håndbog for små 
livreddere, som børnefamilier, institutioner og skoler 
komme og få ved tårnene. Så kan børnene løse sjove 
opgaver og tale om badesikkerhed med de voksne, 
fortæller Anders Myrhøj,” kystlivredningschef i 
TrygFonden. I uge 31 var der ved Rindby nul livred
dende aktioner, to førstehjælpsaktioner, otte forebyg
gende aktioner og 138 oplysende indsatser.

Martha høvler gæld af i fuld fart
FANØ – Foreningen Martha fik en flyvende 
start i 2021. Omsætningen i april og maj blev 
36.620 kroner mod cirka 17.500 kroner i 2020. 
”Til og med juli har vi trods corona øget indtjeningen 
med over 60 procent i forhold til sidste år. Så i alt i år 
til og med juli på 162.000 kroner. Det betyder, at vi på 
trods af uforudsete udgifter til reparation af bådens 
elsystem per 31. juli har nedbragt vores bankgæld 
til lidt under 200.000 kroner. Vi har en forventning 
om, at vi ved sæsonafslutningen 2021 kun står tilbage 
med en bankgæld på cirka 100.000 kroner,” fortæller 
formand og skipper Torben Korsgaard.

De har i 2021 modtaget 50.000 kroner fra Laurit
zenfonden, 100.000 kroner fra Nordlys Vækstpulje 
og 200.000 fra Fanø Bads Venner. Hertil kommer et 
LAGtilsagn på 56.000 kroner, så der er i alt 400.000 
kroner til en forlængelse af Svenskeren. 

Øen rundt

Sønderho-forfatterpar er klar med nummer to i trilogi

FORFATTERI – Man skri
ver ikke en roman med 
afsæt i Sønderho omkring 
år 1900 uden at få lokale 
kommentarer. Det har for
fatterparret Erik Valeur og 
Lise Ringhof erfaret forud 
for lanceringen af bind to i 
deres trilogi. 

”Vi har fået at vide, at 
fattiggården ikke lå der i 
Rindby, og at det og det hus 
i Sønderho ikke hedder det, 
vi kalder det. Jeg har også 
fået at vide af nabokonen, at 
ham der den vankelmodige 
Erling Brinch altså snart 
må se at tage sig sammen. 
Men sådan er karakteren. 
Det er fiktion,” smiler Erik 
Valeur, som godt forstår re
aktionerne.

Etteren, Det er de danske 
som flygter, solgtes i 20.000 

eksemplarer. Den ny har 
titlen Det er de oprørske 
der svigter og handler om 
perioden 1950 til 1990, der
med også deres egen ung
dom i de røde 1970ere.

Delt tilværelse
Parret, som deler tilværel
sen mellem Sønderho og 
hovedstaden på grund af 
Lise Ringhofs gamle mor i 
København, brugte og bru
ger også denne gang Søn
derho som base for deres 
fortælling. 

Den første hovedperson 
fra bind 1, Erling Brinch, 
er nu farfar og kan vise sit 
barnebarn byen og øen. 
Men han og de forskellige 
lokaliteter og huse er til 
dels skabt af forfatternes 
frie fantasi, og det er som 

beskrevet faldet nogle lo
kale læsere for brystet.

Den ny bog handler om 
den generation, der gjorde 
oprør i 1968. Nogle af dem 
gik til bunds, uden at deres 
kammerater opdagede de
res problemer.

”Det var faktisk skræm
mende at tænke på alle de 
aktivister, der døde tidligt, 
sprang ud foran et tog på 
Nørreport station efter endt 
arbejde eller endte på Mon
tebello.  Men vi i fortsatte 
bare,” funderer Erik Valeur.

Andre – som en jurist
figur i bogen – fik en god 
uddannelse, en villa på 
Frederiksberg og hensank i 
magelighed.

Men hvordan var det at 
skulle skrive om folk, de 
selv kendte?

”Vi kalkerede tre-fire 
personer og skaber en selv
stændig person ud fra det,” 
forklarer Lise Ringhof, der 
derfor ikke er bange for at 
træde folk over tæerne per
sonligt.

Bogen er på 571 sider, 
men da det var deres egen 
ungdom, kunne de have 
fortsat og fortsat.

”Vi har på computeren en 
mappe, vi kalder Rester. Vi 
kunne have skrevet dobbelt 
så meget, og vi havde man
ge diskussioner om, hvad 
der skulle med,” fortæller 
Lise Ringhof.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Erik Valeur og Lise Ringhof fik mange 
lokale kommentarer til første bind,  
som solgtes i 20.000 eksemplarer

Erik Valeur og Lise Ringhof, 
her ved Børsen i Sønderho, 
måtte sortere kraftigt i 
materialet til Det er de 
oprørske der svigter.

GodtFolk Festival tilbage på sporet

MUSIKLIV – 2020 var på 
grund af coronarestriktio
ner et trist år for kulturlivet. 
GodtFolk Festival krumpe
de således helt ned til mi
niputstørrelse med enkelte 
koncerter, som fandt sted i 
Sønderho Forsamlingshus 
og Sønderho Kirke

”De blev ført ud i livet 
med hjælp fra foreningen 
bag Fannikerdagene, der 
helt måtte aflyse deres egen 
sædvanlige fejring. Det 
bragte os stor glæde at kun
ne samarbejde med dem i 
den svære og udfordrende 
tid, sommersæsonen 2020 

var, suger Anders Frey, en 
af ildsjælene bag GodtFolk. 

”I år står vi igen på egne 
ben, og vi er glade for at 
kunne slå dørene op for 

vores gæster og afholde en 
fuldstændig restriktionsfri 
festival. Igen i år har vi dog 
valgt at lægge hele festi
valen i Sønderho Forsam
lingshus og Sønderho Kir
ke, og som noget nyt laver 
vi en aflukket festivalplads 
i forbindelse med forsam
lingshuset,” fortæller han. 

”Det giver os mulighed 
for at have hele to scener 
omkring forsamlingshuset, 
én indendørs og én i et telt 
udenfor,” tilføjer ’rockdok
toren’ fra Nordby.

Programmet i år er en 
blanding af upcoming og 
mere etablerede navne in
den for den danske folk
scene. 

Plads til lokale musikere
”Vi har valgt at give god 
plads til de lokale musikere 
for at støtte op om dem, 
men glæder os også til at 
få besøg fra resten af landet 
samt fra Norge og Sverige. 
Blandt andre kan nævnes 
Sand på Gulvet, som fej
rer deres 40års jubilæum, 
siden de stoppede i 1984, 
med en fortællekoncert, om 
dengang det hele udspil
lede sig. I år har vi ligeledes 

Fanøs folkemusik-
festival GodtFolk  
er nu tilbage efter 
arrangementet 
sidste år på grund 
af restriktioner 
måtte skæres ned 
til nogle enkelte 
koncerter 

Livredderne er ved stranden til og med 18. august. 
Foto: Fanø Posten

Stringflip er også med på 
GodtFolk Festival. Foto: PR.

Bragr spiller original nordisk folkemusik. PR-foto: Ard Jongsma.Bragr spiller original nordisk folkemusik. PR-foto: Ard Jongsma.
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• Dagligt kl.13-17: Fanø 
Kunstmuseum, Udstillingerne 
Ø – En mageløs kunstoplevelse 
i børnehøjde, Anna Jacobina 
Jakobsen (slutter 15. august), 
Kvindelige kunstnere fra Fanø 
Kunstmuseums samling og 170 
års Vadehavskunst på Fanø. 
Entré, unge under 18 år gratis. 
Se øvrige rabatmuligheder på 
fanoekunstmuseum.dk 

• 15/8 kl. 11, 20/8 kl. 14, 26/8  
kl. 14 og 27/8 kl. 11: Martha af 
Sønderho, Havnerundfart  
i Esbjerg. Se tider for sejlads og 
book på marthasonderho.dk

• Søndag til fredag kl. 11-15, 
lørdag lukket: Fanø Museum, 
Nordby åbent 

• Hverdage 10.30-17, lørdage 10-14, 
frem til 27/8: Fanø Skibsfarts 
og Dragtsamling, Nordby, 
særudstilling om everten Rebekka

• Ons. til søn. 14-17.30: Fanø 
Strandgalleri, Kirkevejen 39, 
Rindby Strand åbent.  

Ravslibning torsdage kl. 13.45
18.00

• Dagligt: Albue og Sønderho 
Fuglekøje er åbne

• Søndage kl. 10.30-15: Bakskuld  
i Sønderho, Søndagsmarked

• Tir. 17/8 kl. 19.30, Nordby Kirke: 
Justina la Cour, violin og Anne 
Marie Lipsonen, klaver. Entré.  
Arr.: Fanø Sommerkoncerter

• Wed. 18th August, 4 PM, 
Flakbatteri Nord, GPS: 55,460852 
n 8,39753 e: Guided tour in WW2 
bunker position in English. The 
tour lasts around 1½ hours and 
is suited for both children and 
adults. The tour is not well suited 

for disabled persons. Bring sturdy 
footwear and flashlight.  
Booking: book.visitfanoe.dk.  
Adults 100 kroner, 12 to 17 years 
old 50 kroner, children under  
the age of 12: free

• Ons. d. 18/8 kl. 17.30, 
Kikkebjerget i Nordby: 
Løbetræning/jogging, alle er 
velkomne. Arr.: OK West. Se mere 
på orienteringslob.dk/node/1517

• Tor. 19/8 kl. 19.30, Sønderho 
Kirke: Mozart og Zemlinsky. 
Entré. Arr.: eicmf.dk

• Fre. 20/8 kl. 13-16, 
Rindby Forsamlingshus, 
bagagerumsmarked, hjemmelavet, 
brugt og nyt. Fri entré

• Fre. 20/8: Fanø Kunstmuseum, 
Sønderho: Heinrich Dohm
udstilling genoptages frem  
til 24/10

• Tir. 24/8 kl. 19.30, Nordby 
Kirke: Mozartaften med pianist 
Christian Ihle Hadland. Entré. 
Arr.: eicmf.dk

Det sker på Fanø fra 14. til 28. august
Et udpluk af begivenheder på Fanø i perioden lørdag 14. august til lørdag 28. august

Erik Nørreby valgt til V-spidskandidat
FANØ – I forbindelse 

med afholdelsen af den 
ordinære generalforsam
ling i Fanø Venstrefor
ening den 30. juni valgte 
partiets medlemmer i 
enighed Erik Nørreby 
som partiets spidskan
didat til det kommende 
kommunalvalg. Erik Nør
reby har været valgt til 
Fanø Byråd siden 1989, og 
var i perioden 20062017 
borgmester på Fanø. I den 
seneste valgperiode har 
han været viceborgmester på Fanø.

Emil Hoffmann Madsen, formand for Fanø Ven
streforening, udtaler:

“Vi er selvfølgelig enormt glade for, at Erik Nørreby 
igen vil stå i spidsen for vores liste til kommunalval
get. Med Erik som vores spidskandidat har vi Fanøs 
mest erfarne politiker, som med sin store erfaring og 
viden er en god repræsentant for vores parti. Vores 
ambition er at vinde borgmesterposten tilbage. Erik 
har tidligere vist, hvordan han evner at samle byrådet 
i brede forlig, og det har Fanø brug for. Fanø er en lille 
kommune, vi har ikke de største muskler, men hvis vi 
arbejder sammen, fokuserer på vores kerneområder 
samt på vores styrker som et lille samfund, så vil vi 
stå styrket til fremtiden.”

Venstres øvrige kandidater vælges på et opstil
lingsmøde her i august.

Lær at tackle hverdagen som pårørende
FANØ – Det er både følelsesmæssigt og fysisk bela
stende at være pårørende til en person med kronisk 
sygdom. Så er man mindst 18 år og pårørende til en 
demensramt eller én med anden kronisk sygdom, 
så tilbyder Fanø Kommune nu igen kurset Lær at 
tackle hverdagen som pårørende i Sundhedshuset på 
Fanø. Kurset starter torsdag den 2. september 2021 og 
strækker sig over syv gange á to en halv timer. På
rørende, venner og bekendte, der har deltaget i kur
set, giver udtryk for at have fået nogle redskaber, der 
har forbedret deres hverdag som pårørende betyde
ligt. Du kan læse mere om forløbet på laerattackle.
dk/hverdagensompaarorende og på kommunens 
hjemmeside, fanoe.dk. Kursustilmelding sker til ko
ordinator Agnete Steffensen på as@fanoe.dk eller 76 
66 08 67. Er man bekymret for at være hjemmefra så 
lang tid ad gangen, kan hun også fortælle om mulige 
løsninger. Hun kan også fortælle om kurset generelt.

Stafet For Livet afvikles 26. august
FANØ – Stafet For Livet – et døgn der bevæger (sta
fetforlivet.dk/stafet/fanoe) afvikles torsdag den 26. 
august klokken 16 til 22 ved lystbådehavnen i Nord
by. 

”Det er første gang vi afvikler Stafet For Livet på 
Fanø. Vi har besluttet at det er et sekstimers arran
gement mod normalt 24 timer. Der er to ruter på hen
holdsvis 400 og 900 meter. Vi gør det, fordi kræft er en 
sygdom, der berører os alle. Alt for mange har mistet 
én til kræft, og de fleste af os kender én, der har hørt 
ordene: ”Du har kræft”. Stafet For Livet handler om 
fællesskab, samvær og støtte mellem Figtherne, pårø
rende, efterladte, kolleger, venner med flere,” fortæl
ler Freddy Christensen, formand for styregruppen.

Klokken 16.15 vil der være åbning ved næstfor
mand Else Marie Olldag og derefter ved borgmester 
Sofie Valbjørn. I teltet vil Henriette Weibel tale for 
Fighterne. Der er Figtherrunde med Fanø Pibes and 
Drums forrest, start på runder for alle hold, kunst
auktion over billeder med mere ved Geert Gregersen, 
lysceremoni ledsaget af musik og lystale ved forhen
værende embedslæge, tidligere medlem af Folketin
get Preben Rudiengaard, Ribe. Til sidst er der afslut
ning ved Freddy Christensen. Konferencier er Frank 
Jensen, Fanø. 

Øen rundtGodtFolk Festival tilbage på sporet

valgt at gå helt traditionelt 
til værks med bal både fre
dag og lørdag. Fredag hol
der Tove DeFries fødsels
dagsbal, og lørdag spiller 
Jæ’ Sweevers op til klassisk 
Fanøbal, så der bliver rig 
lejlighed til at svinge træ
benet til de lokale toner 
fra Fanømusikken,” lokker 
Anders Frey.

”Nu skal det ikke være 
Fanøtraditioner det hele. 
Til at runde fredagens 
koncertprogram af kan vi 
derfor præsentere Bragr, 
som spiller original nor
disk folkemusik og i øvrigt 
er enormt underholdende. 
Om lørdagen forsøger vi 

at følge op på den virkelig 
vellykkede americanaaf
ten, vi holdt i 2019. Til det 
formål har vi inviteret Blue 
Ribbon og Bound by Law, 
som giver den gas med 
både country og western,” 
fortæller han.

Billetsalget er lige star
tet, og for at få en mere 
sammenhængende festival 
sælges billetterne primært 

som partoutbilletter, der gi
ver adgang til alle tre dage 
med masser af koncerter 
og festivitas. Ud over det 
almindelige barsalg vil der 
også være mulighed for at 
købe mad på festivalplad
sen. Prisen er så menneske
lig som 700 kroner.

”Vi glæder os ualminde
ligt meget til at se jer igen, 
og husk at få købt billet, da 

der kun er 120 partoutbil
letter til salg. Billetter til 
søndagens kirkekoncert 
med Penny Pascal koster 
100 kroner og kan købes se
parat, mens en partoutbil
let også giver adgang her,” 
slutter Anders Frey. Læs alt 
på godtfolk.dk.

-fina

Erik Nørreby. 
Foto: Fanø Posten
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