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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

Bruger du tid til at se, hvor 
du sætter dine fødder på en 
tur i Fanøs natur, så vil du 
før eller siden få øje på bæ-
gerlaverne. Der er mange 
forskellige arter i klitterne. 
De er grågrønne og bæger-
formede som små vinglas, 
men når de sætter deres 

Bægerlav – et samarbejde i Fanøs natur

Læs mere på kirkernepaafano.dk

Søndag den. 27. februar kl. 11.00
Fastelavnsgudstjeneste i Nordby kirke
Så er der igen tid til at markere fastelavns- 
søndag med en hyggelig familiegudstjeneste,  
hvor spejderne traditionen tro medvirker med  
efterfølgende tøndeslagning samt boller og kakao.  
Kom meget gerne udklædte i kirken – både store og små. 

Vi samler ind til verdens fattigste 
Vær med, når Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling løber  
af stablen søndag den 13. marts 2022. Sammen gør vi en forskel 
for mennesker i nød.  

Klimaforandringerne og coronapandemien har endnu en 
gang vist, at mennesker i verdens fattigste lande bliver hårdest 
ramt under kriser som disse. Her findes der ikke på samme 
måde værn, der beskytter, eller systemer, der griber. Vi må som 
næstekærlige mennesker ikke vende det blinde øje til. Verdens 
fattigste mennesker har mere end nogensinde brug for støtte.  
Vi må bevare håbet og troen på, at vi kan gøre en forskel.  

2022-indsamlingen bliver en milepæl   
I 2022 fylder Folkekirkens Nødhjælp 100 år. Som den ældste 
nødhjælps- og udviklingsorganisation med danske rødder, 
fejrer vi ikke alene 100 års arbejde med håb og handling som 
varemærke. Vi fejrer et stærkt dansk engagement i humanitært 
udviklingsarbejde gennem hundrede år. Sogneindsamlingen 
bliver derfor en jubilæumsindsamling.  

Sogneindsamlingen får to ben  
Indsamlingen bliver først og fremmest fysisk med dør til dør, 
som vi kender det fra tidligere. Derforuden kommer der et 
supplement for dem, der hellere vil samle ind digitalt.   

Når vi samler ind den 13. marts, går pengene blandt andet  
til klimahjælp som:    
• Træplantning, der modvirker jordskred  

og kan bremse voldsomme oversvømmelser 

• Vandpumper og vandrensningsanlæg,  
som sikrer folk rent drikkevand  

• Køkkenhaver og nye afgrøder,  
der kan klare tørke og omskifteligt vejr 

Du kan gøre en verden til forskel ved at melde dig  
som indsamler.  
Så kontakt allerede nu Gunhild Madsen på mobil: 51 52 88 43  
for at melde dig som indsamler.  

Du kan også tilmelde dig på www.blivindsamler.dk 

Gør en forskel - meld dig som indsamler  
– verden har brug for dig! 

Send foto til mail@fanoeposten.dk eller indléver den udfyldte 
krydsord til: Fanø Posten, Hovedgaden 75, Fanø – senest den  
2. marts 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: Steen Borgstrøm, Sønderho Strandvej 26, 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. marts
Deadline  
2. marts

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 kan få support til internet  
(åben 16.30-21.00 hverdage  
og 11.00-21.00 i weekenden)  
Ring 75 16 13 86 og tast 2

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

frugtlegemer er de postkas-
serøde som på fotoet.

Laverne er ikke planter, 
men kolonier af svampe 
og alger. Svampene sørger 
for at holde sammen på 
det hele, og algerne skaffer 
maden til kolonien gennem 
deres fotosyntese. 

Svampen er koloniens 
hus, mens algerne lever i 
evigt fangenskab i huset 
– kun beskæftiget med at 
tilberede føden til dem selv 
og svampen.

En hårfin balance
Der er en hårfin balance i 
forholdet mellem svamp 
og alge i en sådan koloni. 
Udnytter svampen sine 
alger for hårdt, går den til 
grunde sammen med dem. 
Hvis algerne får for gode 
vækstvilkår, gror de ud af 
’svampehuset’ og danner et 
grønt overtræk. Så går det 
også galt, og laven dør.

Fælles for laverne er, at de 
gror langsomt. Selvom den 
kan klare en kold dansk 

vinter og en varm sommer, 
er de alligevel følsomme og 
sarte. På varme sommerda-
ge bliver rensdyrlavet tørt 
og sprødt. Så når man fær-

des i klitten på dette tids-
punkt, kan flere års vækst 
blive knust, og laven må 
begynde forfra. Heldigvis 
kan der spire nye lavkolo-

nier frem fra de små knuste 
stumper.

Tekst og foto: Søren Vinding

Bægerlav – et samarbejde i Fanøs natur

Lakrød bægerlav fra Fanø Klitplantage. Træder man på de tørre lav, knuses den. 


