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Fanøs testcenter flytter til Kallesbjergvej
FANØ – Covid-19-testcentret på Fanø flyttede den 

7. september 2021 fra Skolehallen på Midtbjergevej 
til Ungdomsbos festsal på Kallesbjergvej 28E. Flyt-
ningen betyder, at Skolehallen fra uge 37 igen kan 
benyttes af skolen og øens foreninger til gymnastik 
og idræt. Årsagen til flytningen skyldes en væsent-
lig nedgang i efterspørgslen på test samt at der ikke 
længere tilbydes vaccination på Fanø - hidtil er der 
også blevet vaccineret i Skolehallen. Fanø Kommune 
ønsker dog fortsat et lokalt tilbud om test og er der-
for meget glad for aftalen med Ungdomsbo om leje 
af festsalen.

Folk på Fanø er yderst aktive i deres fritid
FANØ – Borgerne på Fanø er landets mest aktive, når 
det gælder bevægelse. Hele 93 procent dyrker motion 
eller er aktive mindst en gang om ugen. En tur på 
to hjul eller en gåtur – gerne med hund – i moderat 
tempo. Dét er blandt fannikernes foretrukne måder 
at bevæge sig på. Det viser en ny analyse fra under-
søgelsen Danmark i Bevægelse, der med 163.000 be-
svarelser er den hidtil største måling af danskernes 
bevægelsesvaner. 731 borgere i Fanø Kommune har 
deltaget i målingen, som Center for Forskning i Idræt, 
Sundhed og Civilsamfund på Institut for Idræt og 
Biomekanik på Syddansk Universitet står bag. Særligt 
når det gælder cykling er Fanø helt i top. Borgerne på 
Fanø hopper markant oftere på cyklen sammenlignet 
med borgerne i resten af Danmark. Det gælder både i 
forhold til transport til og fra arbejde og uddannelse, 
men også i fritiden når turen går til familiebesøg, fri-
tidsaktiviteter eller indkøb. Helt præcist har 73 pro-
cent af borgerne i kommunen anvendt deres cykel 
i fritiden inden for det seneste år, mens 47 procent 
cykler til og fra arbejde eller uddannelse mindst fem 
dage om ugen. Mens borgerne på Fanø udmærker sig 
som særligt cykelglade, så deler de begejstringen for 
gå- og vandreture med resten af danskerne. 91 pro-
cent af fannikerne over 15 år har praktiseret gå- og 
vandreture inden for det seneste år. Undersøgelsen 
viser, at flere kvinder end mænd snører vandresko-
ene, og der er flest i aldersgruppen 25-59 år, som går 
ture. Kvinderne på Fanø tager også førertrøjen, når 
det gælder bevægelse i forbindelse med huslige plig-
ter. Undersøgelsen viser nemlig, at det i højere grad 
er de fanøske kvinder, der står for rengøringen.

Øen rundt

• Dagligt: Albue og Sønderho 
Fuglekøje. Uegnet for 
gangbesværede

• Hverdage kl. 10.30-15.30, lør. 
kl. 10-14, Fanø Skibsfarts- 
og Dragtsamling, Nordby: 
særudstilling om everten 
Rebekka. Entré

• Hverdage kl. 19.30, søndage 
kl. 14, Fanø Biograf. Entré. Se 
program: fanoebiograf.com

• Tir. til søn. kl.13-17, mandag 
lukket, Fanø Kunstmuseum: 
Silhuetter af Kvinden i 
vinden, Isabel Berglund, 
Heinrich Dohm og 170 års 
Vadehavskunst på Fanø. Entré, 
unge under 18 år gratis. 

• Ons. til søn. kl. 14-17.30, Fanø 
Strandgalleri, Kirkevejen 39, 
Rindby Strand, hele oktober: 
Salg af julepynt

• Søn. til fre. kl. 11-15, lør. 
Lukket. Fanø Museum, 
Nordby. Entré, unge under 14 
år gratis

• 24/9 kl. 14, Martha af 
Sønderho: Havnerundfart i 
Esbjerg. Se øvrige tider på 
marthasonderho.dk

• 11/9 kl. 14, Martha 
af Sønderho: Sæltur/
Robbensafari, Se øvrige tider 
på marthasonderho.dk

• Lør. 11/9 kl. 13 til den 
lyse morgen, Godtfolk 
Festival 2021, Sønderho 
Forsamlingshus. Entré, 
godtfolk.dk

• Søn. 12/9 kl. 14, Sønderho 
kirke. Godtfolk Festival 2021: 
Mathæus Bech Kvartet,  
Entré, godtfolk.dk

• Ons. 15/9 kl. 15.30-18.30 
og lør. 18/9 kl. 13-17, Fanø 
Kunstmuseum, Sønderho: 
Kunst og strikkeworkshop 
med Isabel Berglund. 
Entré. Tilmelding: cecilie.
lykkegaard@gmail.com

• 16/9 til 19/9: Strikkefestival på 
Fanø, strikkefestival.dk

• 16/9 til 19/9 kl. 10-17: Fanø 
Dagbog: Fanøkvindens liv 
set gennem dragten. Fanø 
Krogaard. Entré. Kan også ses 
i de miljøer, de er fotograferet 
i: Fanø Museum, Mellemgaden 
16, Nordby Kirke, Sønderho 
Kirke, Galionsgården på 
Landevejen og Sønderho Kro.

• Tor. 16/9, Fanø Strandgalleri, 
Kirkevejen 39, Rindby Strand: 
Ravslibning hold 1. kl. 13.45-
15.45, hold 2 kl. 16-18. Entré

• Tor. 16/9 kl. 17-20, Sønderho: 
Late Night-arrangementer

• Fre. 17/9 kl. 12-22 og lør. 18/99 
kl. 10-22, Hovedgaden 77, 
Nordby; Fanø Drikkefestival 
2021, Gratis adgang, 
betaling for smagningerne, 
drikkefestival.dk

• Fre. 17/9 og lør. 18/9 kl. 13.30-
15.00, Fanø Kunstmuseum: 
I kunstnernes fodspor med 
Anker Anthonis Jensen. Entré. 
Tilmelding på 22 48 58 93

• Fre. 17/9 og lør. 18/9 
kl. 14-16, Inforrummet, 
Sønderho, Gammel Byvej 37: 
Røverhistorier og lidt til ganen 
– guidet gåtur i Sønderhos 
stisystemer. Arr.: Strik i 
Sønderho. Entré.  
Tilmelding (senest dagen før) 
på 23 61 34 54

• Fre. 17/9 og lør. 18/9 kl. 14-17, 
Fanø Strandgalleri, Kirkevejen 
39, Rindby Strand: Sølvstrik v. 
Karen Schønfeldt. Entré.

• Fre. 17/9 kl. 20, Strien, 
Lindevej 5-7, Nordby: 
Koncert med PS Swingband, 
fanøjazzklub.dk, entré

• Lør. 18/9 og søn 19/9 kl. 9-10, 
Morgensang på stranden 
ved Fanø Bad med Annette 
Danielsen. Sangbog på 
annetted.dk 

• Lør. 18/9 kl. 10.00-11.45, 
Inforrummet, Sønderho (ved 
rutebilstationen), Gammel 
Byvej 37: Natur vandring til 

Hønen med naturvejleder 
Kirsten Stridsholt. Pluk 
spiselige urter og snapseurter. 
Entré. 

• Søn. 19/9 kl. 10-14: Skraldedag 
på Fanø. Arr.: Frank Jensen, 29 
69 27 19

• Tor. 23/9, Fanø Strandgalleri, 
Kirkevejen 39, Rindby Strand: 
Ravslibning hold 1. kl. 13.45-
15.45, hold 2 kl. 16-18. Entré

• 30/9 til 3/10: ATS Jam Fanø. 
DUI, Sønden Bavnen 7 (salget 
stopper 24. september kl. 
23.00). Arrangør: KUK. Info: 
ragnhildkallehauge@godmail.
dk, 61 44 23 37

• Tor. 7/10, Fanø Strandgalleri, 
Kirkevejen 39, Rindby Strand: 
Ravslibning hold 1. kl. 13.45-
15.45, hold 2 kl. 16-18. Entré

• Tor. 14/10 og fre. 15/10 kl. 20, 
Realen: Anders Matthesen 
tester show. Entré, realen.dk

• Lør. 16/10 kl. 20, Realen: Back 
to Back. Entré, realen.dk

Det sker på Fanø fra den 11. september til den 16. oktober 2021
Et udpluk af begivenheder på Fanø i perioden den 11. september til den 16. oktober 

DRONNINGEBESØG – 
Som journalist og fotograf 
er det en hæsblæsende af-
fære at dække et kongeligt 
besøg. Pressebriefing på 
rådhuset, kontrol af tasker 
og rygsække af to bombe-
hunde, asen og masen for at 
få de rette billeder, frokost 
på rådhuset, ud i byen, op 
i pressebussen, videre til 
næste lokation før dronnin-
gens ankomst, upload af ar-
tikler til de sociale medier, 
videre til næste lokation på 
gåben. Og et sidste farvel 
til Majestæten på havnen i 
Nordby.

Uforglemmelig dag
Men det var en skøn og 
uforglemmelig dag for os 
og for alle andre på Fanø, 
inklusive mange intetanen-
de turister, der spærrede 
øjnene op, da de fik, at vide, 
at Dronning Margrethe var 
her. 

Selv om det var 1. sep-
tember, var vejret fanta-
stisk med masser af sol og 
kun en svag vind. Borgme-
ster Sofie Valbjørn var i top-

form som vært og turguide 
for Hendes Majestæt, og 
dronningen selv, der blev 
fragtet rundt i Krone 12 og 
en hvid golfvogn med den 
kommunale havnefoged 
og ingeniør Arne Blaabjerg 
Jensen som chauffør og 
med opmærksomme, sort-
klædte PET-agenter som 
småløbende følgesvende, 
var tydeligt interesseret i, 

Dronning Margrethe 
var levende  
interesseret i 
Fanøs kultur og 
historie. For os på 
øen blev det en 
dag, vi aldrig  
glemmer

Dronningen sugede Fanøs kultur til sig

Dronning Margrethe beundrer Rebekka fra Skibsfartsmuseet.

Ved Rindby Strand var der demonstration ved Blokartkørsel.

Ved Børsen i Sønderho fortalte Marco Brodde om vadehavet.

I løbet af dagen var interessen for at hilse på Majestæten stor.
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Åbningstider: Mandag-Fredag: 9.30-17.30  
Lørdag: 9.30-14.00

Garant Esbjerg
Ådalsparken 7, 6710 Esbjerg V  
Tlf. 79 13 78 78, www.garant.nu

GARANTBUSSEN  
er kommet fast til Fanø

Vores lokale Fanømand, 
Erik Hoe, er klar til at 
betjene jer med gulve, 

tæpper og gardiner.
Han har prøver i bussen 

og er klar til hurtig 
udrykning.

Erik kan kontaktes på
erik@garant.nu

eller tlf. 79 13 78 78
40 30 49 03

   

Ring nu til Anne-Grete Madsen 25 27 80 01
eller John Christensen 25 27 80 16 og få en
uforpligtende snak om udlejning af dit sommerhus

hvad hun hørte og så – især 
om dragtkulturen og Fanøs 
maritime historie. Og hun 
bidrog selv til historien, idet 
hun på Fanø Skibsfarts- og 
Dragtmuseum kunne ind-
vie den bryllupsburre, som 
Dronning Margrethe og 
Prins Henriks Fond havde 
givet 25.000 kroner til. Den 
blev for første gang båret 
på hovedet af dagens brud, 

Rikke Baltzer Knudsen, 
Nordby.

I Nordby besøgte hun 
også Fanø Museum, der 
en gang har været et al-
mindeligt hjem, hun så på 
Fanø-dans foran museet, 
og hun fik fortalt om ever-
ten Rebekka af skipper og 
formand Ryon Petersen fra 
Nordby på Skibsfarts- og 
Dragtmuseets terrasse.

Og så fik dronningen en 
tur på Rindby Strand – selv-
følgelig. Her blev hun mødt 
af hundredvis af tilskuere 
og af Poul Therkelsen, De-
stination Vadehavskysten, 
der fortalte løs, mens hun 
så på blokartkørsel. 

Det var nok det eneste 
tidspunkt på dagen, der 
savnedes en god vesten-
vind!

I Sønderho stod dronnin-
gens golfvogn klar igen, og 
gennem de små gader nå-
ede hun til Børsen ved Søn-
derho Havn. Her fortalte 
en engageret naturvejleder 
Marco Brodde om den helt 
specielle vadehavsnatur.

Besøg i Bakskuld
Pressen småløb i forvejen, 
hvorefter Majestæten og 
borgmesteren ankom sam-
men i golfvognen ved dag-
institutionen Bakskuld. Her 
spillede en gruppe børn 
traditionel Fanø-musik, di-
rigeret af Tove de Fries.

Bagefter besøgte dron-
ningen Bakskuld, talte med 
børnene og hørte om, hvor-
dan nedgang i antallet af 
børnefamilier i Sønderho 
blev vendt til fremgang og 
redning af Bakskuld.

Pressen hastede nu til 
havnen i Nordby, hvor So-
fie Valbjørn sagde varmt 
farvel og tak for besøget.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Dronningen sugede Fanøs kultur til sig
Borgmester Sofie Valbjørn var 
droningens faste ledsager hele 
dagen.

Ved afskeden sang shantykor til ære for Margrethe.

I løbet af dagen stod en golfvogn til rådighed for dronningen.

To Fanø-kvinder i dragter klar med blomster. 

Vejret artede sig smukt under besøget.Vejret artede sig smukt under besøget.


