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inviterer galleriet til sæsonens sidste fernisering  
og septemberkonkurrencen, hvor du kan vinde 

et gavekort til galleriet på 500 kr.

Sølvstrik ved Karen den 17. og 18. september
Sæsonafslutning søndag 24. oktober  

med vafler og gløgg
Julemarked den 27. og 28. november

Musik - servering - ingen coronapas  
fri entré - ravværksted

Lørdag den 4. september kl. 14

www.fanostrandgalleri.dk  –  Kirkevejen 39, Rindbywww.fanostrandgalleri.dk  –  Kirkevejen 39, Rindby

Tegn et abonnement på Fanø Posten og få 
papiravisen sendt til din hjemadresse. 

Prisen for 15 numre (et år) er 525 kroner. 

Skriv til mail@fanoeposten.dk  
– så sørger vi for resten!

Abonnement  
på Fanø Posten

Konservative klar til kamp

Seks konservative er nu 
klar til valgkamp. Borgme-
sterkandidaten har været i 
avisen tidligere, så vi sprin-
ger til nummer to på liste C, 
byråds- og Børne- og Kul-
turudvalgsmedlem, Anja 
Parbst Høst, 40 år, mor til 
to, samlevende med Kas-

per. Hun er iværksætter, 
driver Fanø Salt og Høst 
Coaching og er særligt op-
taget af hele børne- og un-
geområdet samt erhvervs-
fremmeområdet.

Nummer tre, Niels  
Fischer-Nielsen, Sønderho, 
har tre sønner, driver et 
økologisk landbrug, Fanø 
Gods samt Sønderho Gård-

butik sammen med fru 
Camilla og er stationsfor-
stander på Kystredningstje-
nestens station i Sønderho 
samt frivillig brandmand. 

Nummer fire er Tina Hal-
dan Gotthardsen, 42 år, 
tre børn, samlevende med 
Sebastian, medejer af Fanø 
Træ A/S. Tina har i mange 
år været aktiv indenfor 
idrætslivet.

Nummer fem, Tobias Tor-
nel, 32, bor med Marie Lou-

ise i Nordby, er sømand og 
er meget aktiv i forenings-
livet.

På sjettepladsen ses tidli-
gere V-kandidat Kurt Kir-
stejn Kirkegaard, 69. Han 
bor i Sønderho med fru 
Kirsten.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Seks kandidater skal i valgkamp for  
Det Konservative Folkeparti på Fanø

Fra venstre: Niels Fischer-Nielsen, Tina Haldan Gotthardsen, Kurt Kirstejn Fra venstre: Niels Fischer-Nielsen, Tina Haldan Gotthardsen, Kurt Kirstejn 
Kirkegaard, borgmesterkandidat Christian Lorenzen og Anja Parbst Høst. Det Kirkegaard, borgmesterkandidat Christian Lorenzen og Anja Parbst Høst. Det 
lille foto viser Tobias Tornel, som var på job på de syv have.lille foto viser Tobias Tornel, som var på job på de syv have.

MØD MIL JØMINISTER  
LEA WERMELIN

PÅ FANØ

FREDAG DEN 20. AUGUST

PROGRAM:

Vi fejrer, at samfundet åbner mere og mere op efter corona-epidemien.  
Derfor byder vi på grillet bakskuld, øl og vand, og dækker op  
til landspolitisk debat med miljøminister Lea Wermelin.
Arrangementet er åbent for alle, og foregår hos vores socialdemokratiske 
byrådsmedlem Johan Brink Jensen – Kåvervej 31, Sønderho.

Tilmelding til Johan Brink Jensen,  
tlf.: 23 87 18 07 eller johanbrinkj@gmail.com

16.15 - 17.00:   Politisk debat med miljøminister Lea Wermelin

17.00 - 18.00:   Fredagshygge med bakskuld, øl og vand

Støt op om Socialdemokratiet og bliv gratis  
intromedlem resten af året på Socialdemokratiet.dk

  Valgkamp ’21

Foto: Privat


