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VADEHAVET – Marco 
Brodde, naturvejleder, 
kunstner og forfatter, ud-
gav den 10. december en ny 
kunstbog med titlen TilSte-
det. 

Det blev på grund af co-
ronasitua-
tionen mar-
keret med 
en uden-
dørs recep-
tion på re-
stauranten 
Aroma i 
Hovedga-
den. Og 
selv om 

det var buldrende mørkt, 
umuligt at fotografere og 

ganske køligt, blev 
det en 
helt 
særlig 
og hyg-
gelig 
oplevel-
se.

Folk 
fra nær 
og fjern 
kom og 
fyldte 
terras-
sen, og de 
heldige 
kunne 

lune sig ved et bålfad, 
som udover varmen også 
bidrog gevaldigt til hyg-
gen. Hjemmebrygget øl fra 
Aroma skadede heller ikke 
stemningen. Mange købte 
bogen og fik den signeret 
af forfatteren, når de nu 
havde muligheden.

Marco Brodde oplyste, 
at det var første udgivelse 
i seks år, og han takkede 
varmt sponsorerne og sin 
korrekturlæser.

”Men I finder sikkert fejl. 
Mine. Når man så får ma-
nuskriptet tilbage fra kor-
rektur, skal man lade være 
med lige at tilføje lidt eks-

tra,” lød det med selverken-
delse.

Bogen er en såkaldt 
hardback-bog på 116 sider 
og omtrent lige så mange 
akvareller, tegninger og 
skitser. Vadehavet fylder 
naturligvis i bogen, men 
der er også kapitler og be-
retninger fra Island og Ex-
tremadura i Spanien. 

Bogen er en hyldest til 
disse steder og til det at 
være ’til stede’ gennem 
plain air tegning der ude, 
oplyser forfatteren. 

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Fanø Dagbog er tilbage!
Nyt oplag af den smukke fotobog af Ole Joern, Christel Seyfarth og Kis Sharasuvana  
med skønne Fanø-kvinder i originale dragter.

349 kroner inkl. moms plus levering. På Fanø uden beregning.

Bogen forhandles også i Lorenzens i Sønderho  
og i Christel Seyfarth art knits, Hovedgaden 76, Nordby, Fanø.

Bogoplevelser med Klub Vadehavet

Fanø-forfatter Per Egesbo med ny bog
SØNDERHO – Forfatteren Per Egesbo, Sønderho, 

har udgivet en ny bog sammen med Ulrich Busk 
Hoff, som er kvantefysiker ved Danmarks Tekniske 
Universitet, illustreret af tegneren Johannes Töws, 
skriver JydskeVestkysten. Bogen hedder Finn Foton 
og coronavaccinen. Den skal hjælpe forældre og børn 
til at tage beslutningen om, hvorvidt børnene skal 
vaccineres. Den er en del af Finn Foton-serien.

Alberte Winding og Anders Fuglebæk til Fanø
NORDBY – Frem med kalender og kuglepen. Lør-
dag den 12. februar 2022 klokken 20 kan man ople-
ve Alberte Winding på Realen – Fanøs Kulturhjerte 
i Nordby. Alberte Winding, som med sin varme og 
poetiske sensitivitet har rørt generationer af voksne 
og børn i mere end 35 år, tager sin mand, Andreas 
Fuglebæk, med. Han akkompagnerer med sit melo-
diske guitarspil. Parret evner at spille sig ind på den 
del af livet, der er poetisk, og man går aldrig fra en 
intimkoncert med det musikalske makkerpar uden 
at mærke hjertet banke på ny, lover arrangøren. Med 
sange om barndom, ungdom og det voksne hjertets 
vildveje, bundet sammen med en hel del sjove anek-
doter, er en duokoncert med Winding og Fuglebæk 
proppet med varme og genkendelig erfaring med li-
vets ned- og -opture. Der opkræves entré.

To nye tilbud til fjernsynsseerne i Sønderho
SØNDERHO – Sønderho Antenneforening har to 
nyheder til sine brugere, skriver Sønderho Nyt. Dels 
kan de nu få Viaplay og dermed få adgang til alle sæ-
soner af Luksusfælden eller den danske film De fri-
villige. Nyt er også tjenesten Playmaker, så man kan 
se udsendelser, man glemte at se eller ikke havde tid 
til at se tidligere. 

Øen rundt Marco Brodde  rodde  
udgiver ny bogny bog
Bogreception i 
buldermørke endte 
med at blive en 
hyggelig affære

Marco Brodde fik signeret en del bøger ved receptionen. Mobiltelefoner blev brugt til at lyse med.

Marco 
Broddes ny 
kunstbog.


