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Bjerregaards eftf. / Skov Madsen Bedemandsforretning  
Jernbanegade 68, 6700 Esbjerg

Tlf. 7512 0933
Træffes hele døgnet 
www.skovmadsen.dk

Vi hjælper gerne med:
- Min sidste vilje 
-  Elysium Begravelses - 

opsparing

Din støtte til en mindeværdig afsked

AnnetteTroels Hanne NikolajMajbritt

Otte nye elladestandere på Fanø
FANØ – Der er udsigt til, at langt flere ejere af el- 

og hybridbiler fremover kan få ladet batterierne i 
deres vogne op på Fanø end i dag. Erhvervs- natur- 
og teknikudvalget har netop givet virksomheden 
Clever tilladelse til at etablere otte elladestandere på 
øen. Fire af dem skal sættes op på parkeringsplad-
sen ved færgen i Nordby, og fire skal placeres på den 
store p-plads over for kirken i Sønderho. Hver lade-
stander kan lade to biler, så standerne får kapacitet til 
at lade i alt 16 biler. Clever regner med, at standerne 
er klar til sommer. For øjeblikket findes der på Fanø 
kun to offentlige elladestandere. De står på p-pladsen 
ved SuperBrugsen i Nordby.                 nis 

Martha fik bedre sæson i 2021 end i 2020
SØNDERHO – Martha af Sønderho indsejlede i 2021 
278.000 kroner mod 223.000 kroner i 2020.

Øen rundt

Læs mere på kirkernepaafano.dk

2. juledag – søndag den 26. december kl. 11.00
Musikgudstjeneste i Nordby kirke
En gudstjeneste med musiske indslag af Nathalia,  
Andrea, Daniella og Marcus Flórez, men i øvrigt med  
karakter af almindelig højmesse og med nadver.

Lørdag den 1. januar 2022 kl. 14.00
Nytårsgudstjeneste  
i Sønderho kirke
Vi byder det nye år velkommen  
med en festlig gudstjeneste.  
Efter gudstjenesten byder vi 
hinanden godt nytår med et glas 
champagne og kransekage, hvis 
forholdene tillader det.

Torsdag den 6. januar kl. 17.00 - 18.30
GUD & MAD i Nordby kirke
”De hellige tre konger og stjernen på Himlen ” julen er endnu 
ikke helt slut, og vi inviterer derfor til en allersidste juleoplevelse 
i kirken, hvor vi på selveste Helligtrekongersaften skal høre om 
stjernen og de vise mænd.
Gudstjenesten er tilrettelagt for de mindste i alderen 3-8 år, men 
hele familien er hjerteligt velkommen til en kort gudstjeneste i 
kirken med efterfølgende fællesspisning i sognehuset.
Deltagelse og fællesspisning er gratis.

Tirsdag den 25. januar kl. 15.30-17.00
Seniorgudstjeneste i Nordby kirke
Kalenderen siger vinter, en kold og 
mørk tid. Men vi varmer os omkring 
lyset i kirken og med fællesskabet i 
sognehuset.
Gudstjenesten er arrangeret  
for øens seniorer og beboere  
på Fanø plejecenter.
Efter en kort gudstjeneste i kirken er der fællessang, kaffe  
og kage samt hyggeligt samvær i sognehuset.  
Vi glæder os til at byde jer velkommen.

Onsdag den 2. februar kl. 19.30
Kyndelmissegudstjeneste  
i Nordby kirke
Kom og vær med til en stemningsfuld 
lysgudstjeneste i anledning af 
kyndelmisse. Vi vil samles om lyset og 
markere midvinter, mens vi venter på 
forårets komme. Ved gudstjenesten 
skal vi lægge øre til smukke og 
poetiske tekster om lysets komme fra både Det Gamle og Nye 
Testamente. Ligesom vi også skal lytte til smuk musik.

Overalt på Fanø finder man 
den lille bregne engelsød. 
Den står under de mest 
kummerlige bjergfyr og i 
de næringsfattige heder og 
klitter. Engelsød trives på 
Fanø. Så godt, at den står 
grøn hele vinteren. Hvis 
der kommer streng frost, 

De søde engle står grønt hele vinteren

Send foto til mail@fanoeposten.dk eller indléver den udfyldte 
krydsord til: Fanø Posten, Hovedgaden 75, Fanø – senest den  
2. februar 2022. Mærk kuverten ”Konkurrence”. Maks én deltager  
pr.  husstand. Sidste måneds præmie, et gavekort på 200 kr.  
til  SuperBrugsen, kan afhentes i SuperBrugsen, Fanø.

Vinder af sidste nummers krydsord: Ditte Maigaard, Saltværksvej 1, Fanø
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Frits Brinch & Sønner ApS
Entreprenørforretning & Aut. Kloakmester

Sdr. Nytoft 11 - 6720 Fanø
75 16 42 57 - Kontor/fax: 75 16 41 81

Biltlf.: 29 26 56 76

tømrer- og byggefirma
Ing. Henning Frosch

Lodsvej 41 ∙ 6720 Fanø

21 48 69 89

EL-SERVICE
75 16 33 55

mobILtELEfon: 28 48 22 71

www.deresblik.dk ‧ deresblik@deresblik.dk

Aut. VVS-installatør og kloakmester
Sønder Nytoft 8 A - 6720 Fanø

Mobil Fanø afd. 40 91 57 11
Målerhusvej 3 - 6700 Esbjerg

Tlf. kontor 75 12 50 11

Næste avis  
12. februar 2022

Deadline  
2. februar

JENSEN & JENSEN FANØ ApS
TØMRER og SNEDKER

Alt inden for tømrer- og snedkerarbejde udføres

KVALITET EN SELVFØLGE
Lars-Ole Møller Dahl Nybyvej 3 · Tlf. 4036 6484

Torben Mahlers Tegnestue
Færgevej 2, 6720 Fanø

Tlf. 2086 3527 - mail: torben@mahler.dk
Arkitektarbejde herunder arbejde med fredede bygninger
Tilstandsrapporter & Energiberegninger – energimærker

Salg og service af alle typer varmepumper

Ring for tilbud: 21 67 95 16

Din lokale fagmand

Fanø
Klima
Service

Toyota Ribe
Industrivej 36
Tlf. 76 88 11 88 

Toyota Vejen
Vestermarksvej 5  
Tlf. 75 36 17 66 

Toyota Esbjerg 
Hededammen 2                          
Tlf. 75 14 23 88 

Toyota Varde
Jeppe Skovgårdsvej 21
Tlf. 76 54 22 00

Åbent: Man-fre 9-17, søn 11-16 · Louis Lund A/S · www.louis-lund.dk

Køb en bil hos Toyota Louis Lund
og få  TRYGHED  

og op til 8 års garanti  
med en Louis Lund Serviceaftale.

t.ffl'3 
e www.dan-el.dk e 
DØGNVAGT 70 23 23 88 

Sønder Nytoft 21 C, 6720 Fanø 

�GIVENDE INSTALLATØR li.� ri rai liDl. 
Tlf. 75 12 96 91

www.frandsjensens.dk

DØGNVAGT 75 16 70 81
ESBJERG - FANØ

Se mere på denjyskeelektriker.dk

Nordby Renovation 
&  Slamsugning I/S

Slamsugning • Højttryksspuling
Kranarbejde udføres • Containere udlejes

40312337 - 40262337
Sønder Nytoft 13 - 6720 Nordby - Fanø

Bliv medlem af Fanøs lokale antenneforening og få hurtigt  
internet og et stort udbud af TV kanaler. Internet uden TV-pakke 
er også muligt – også i feriehuse og lejligheder.

Vidste du
at du med Fanønet kan se  
fodboldslandskamp igen?
Fra 2022 bliver de sendt på TV2  
– ligeså VM 2022

Henvendelse på tlf. 75 16 13 86 (kontortid hverdage 9-11) 
eller via www.fanonet.dk, når du har brug for hjælp. 

Følg også “Nordby Antenneforening Fanønet” på Facebook

ruller bladene sig bare sam-
men. Den kan i øvrigt som 
den eneste karplante i Dan-
mark gro på træer.

Værdsat fortidsplante
Engelsød er en pudsig, men 
værdsat fortidsplante. For 
400 millioner år siden ud-
viklede den sig sammen 
med mos, ulvefod og pad-
derokker fra havplante til 
landplante. At planten kal-
des både engel og sød, for-
tæller, at man har sat pris på 
den. Engelsøds jordstængel 
har været brugt mod et hav 
af forskellige lidelser. Den 
smager som sød, men bit-
ter lakrids. Det vides ikke, 
hvordan engelsød har væ-
ret brugt på Fanø, men 
man kan jo prøve mod ho-
ste. Visse indianerstammer 
tyggede dens jordstængel 
og sank saften mod hoste. 
Nogle brugte også saften 
mod indvoldsorm.

Engelsød er en enkelt 
opbygget bregne - nem at 
kende med sine enkelt fjer-

snitdelte, ofte helrandede 
blade. På bladenes under-
side sidder brunlige cirku-
lære sporehuse. De grønne 
bregner vil pynter på et 

veldækket julebord og er 
fremragende som grønt 
bunddække i haverne.

FanøNatur ønsker alle en 
glædelig jul og et godt nyt-

år fyldt med gode naturop-
levelser.

Tekst og foto: Søren Vinding

Engelsød trives på Fanø.  Engelsød trives på Fanø.  
Så godt, at den står grøn hele vinterenSå godt, at den står grøn hele vinteren

De søde engle står grønt hele vinteren


