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Velkommen 2022
Mens vi alle går og krydser fingre for, at Rusland 
ikke invaderer Ukraine, kan udfordringerne på 

Fanø synes små. Men det nære er jo det, der interesserer 
os alle mest. Først det i familien, så i nabolaget og så i 
lokalsamfundet. 

På det kommunale plan er et byggeri ved siden af 
festivalpladsen på Kallesbjergvej kommet i modvind i 
de måneder, avisen ikke er udkommet. 13 indsigelser 
er der indløbet, og den ny ENT-formand har i flere 
omgange forsøgt at bremse eller formindske byggeriet. 
Flertallet fra ’de gamle’ partier, der i to år har forsøgt at 
skubbe planarbejdet fremad, har dog sendt byggeriet i 
byrådet med et ja. Det byrådsmøde vil sikkert tiltrække 
mange tilhørere.

Bosætningen halter. Selv om der løbende kommer 
huse til salg, blandt andet på grund af flytning til 
plejehjemmet, falder indbyggertallet. Det har vakt 
debatten om brug af helårshuse som fritidshuse til live 
igen. Selv om kommunen for over to år siden besluttede 
at gribe ind, er der ikke sket meget.
Vi vil følge begge sager. God vinterferie.
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Hus søges til leje i Nordby
Lille villa, hus eller halvdelen af et dobbelthus 
med carport søges til leje i Nordby, minimum  
i fire år, gerne med forkøbsret.
Lejeren er en stille  
og rolig 62-årig  
ikke-rygende direktør,  
ingen børn, ingen husdyr.
 
Tlf. 30 36 39 19

HOTELDRIFT – De mød-
tes i Grønland, verdens 
største ø. Nu er de samlet 
igen på en af Danmarks 
mindste, Fanø. 

Her er de i fuld gang 
med at realisere en fælles 
drøm om bæredygtig hotel-
drift, lokale tiltag, råvarer 
og samarbejder samt ikke 
mindst glade gæster. 

Siden årsskiftet har de 
været i gang med at nyind-
rette og modernisere deres 
knap 2100 kvadratmeter 
store lejemål på Vangled i 
Nordby – den tidligere sø-
fartsskole, og nu er de klar.

”Senest har stedet funge-
ret som bed and breakfast. 
Nu tager vi skridtet fuldt 
ud med et koncept, der by-
der på mere end blot over-
natning og morgenmad,” 
fortæller Trine Egede, der 
er en af De tre musketerer, 
som den dynamiske trio 
kalder sig. De andre ’vå-
benbrødre’ er den køkken-
kyndige, tjeneruddannede 
Niels Moshage og ’finans-
geniet’ Michael 
Zenon.

”Niels og jeg er flyttet 
til Fanø, mens Michael vil 
holde et vågent øje med 
vores økonomi fra Kø-
benhavn. Her driver han 
sit eget konsulentfirma, 
men vil også være en flit-
tig gæst på Fanø,” fortsæt-
ter Trine Egede, der i øv-
rigt også beholder sit eget 
konsulentfirma med fokus 
på virksomhedsledelse og 
organisation, (HR, human 
ressource, red.) og meget 
andet, dog nu med ud-
gangspunkt fra Fanø.

”Det betyder, at stedet 
ikke blot bliver et hotel, 
men også et kursus- og 
konferencecenter. Vi vil 
også gerne være rammen 

om familiefester med 
videre, hvor vi – i 

modsætning til for eksem-
pel traditionelle forsam-
lingshuse – kan tilbyde 
overnatning til festens gæ-
ster.”

50 moderne værelser
”Når vi kommer helt på 
plads, råder vi over 50 lyse 
og moderne værelser, hver 
især med eget bad, toilet og 
garderobe. Hertil kommer 
spiselokaler, mødefacili-
teter og opholdsrum med 
mere samt en helt ny café,” 
tilføjer Trine Egede.

Samtidig satser den dy-
namiske trio på et nært 
nabo- og fællesskab med 
alle på Fanø. Derfor vil 
eksempelvis den nye café 
være åben for alle. Det 
samme gælder stedets ’bål-
hus’, hvor alle er velkomne 
til at tænde op i grillen, når 
sommer og sol igen holder 
sit indtog på vadehavsøen.

Konceptet indeholder 
desuden alliancer med lo-
kale restauratører og leve-
randører, der kan tilbyde 
frokost- og aftenmenuer til 
hotellets gæster, selvfølge-
lig baseret på lokale råvarer 
og bæredygtighed.

”Vi planlægger også selv 
en række tilbud til øens 
beboere og turister. Det 
kan netop være samvær 

omkring grillen, kunstud-
stillinger, øl- eller vins-
magning. Idéer har vi i 
hvert fald nok af,” lyder 
det nærmest i kor fra mu-
sketerholdet, der i øvrigt, 
hver morgen – og i bedste 
’søfartsskole-ånd’ – vil ar-
rangere standerhejsning på 
pladsen foran hotellet.

De tre bliver i hverdagen 
godt suppleret af lokale 
Pernille Andersen, der som 
oldfrue er ’fulgt med’ fra 
det tidligere B&B, ligesom 
stedets navn Fanø Night & 
Stay forbliver uændret.

”I det hele taget satser vi 
på et værdifuldt og gensi-
digt samarbejde med alle 
på Fanø – og alle på Fanø 
skal være meget velkomne 
på hotellet. Foreløbig har 
vi i hvert fald alle tre følt 
os særdeles godt modtaget 
her på øen, og den gæstfri-
hed skal naturligvis også 
gå den anden vej,” fastslår 
Trine Egede.

Tekst: Jens Bytoft

Fanø Night & 
Stay er klar til at 
modtage hotel- 
og kursusgæster. 
50 værelser står 
klar og listen med 
bookinger vokser

Tre musketerer klar til drift af 
hotel og kursuscenter på Fanø 

Mødtes i 
Grønland
De tre musketerer 
mødtes i Grønland, 
hvor Niels Moshage 
arbejdede i restaura-
tionsbranchen. Trine 
Egede og Michael Ze-
non kom forbi i hver 
deres konsulent-sam-
menhæng. De tre faldt 
i snak, ’kemien blom-
strede’, og tanken om 
det fælles hotelprojekt 
tog form. Ideen er nu 
realiseret, efter at Niels 
Moshage læste om de 
ledige lokaler på Vang-
led i Nordby.

5. februar var der åbent hus, og interessen var stor. De fremmødte fik en kanontilbud på 499 
kroner for en overnatning for to personer med morgenmad. Foto: Finn Arne Hansen

’De tre musketerer’, Michael Zenon, Trine Egede og Niels 
Moshage driver nu Fanø Night and Stay. Foto Jens Bytoft.


