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Læserrejse 
til Sprogø

Tag med Klub Vadehavet til 
den ellers lukkede ø Sprogø  
i Storebælt den 26. maj 
Fra 1923 til 1961 var Sprogø ø-anstalt for kvinder, 
som myndighederne anså for ’seksuelt løsagtige’ 
og ’moralsk defekte’. Den mørke fortid er genskabt i 
den danske film Journal 64, baseret på forfatter Jussi 
Adler-Olsens bestsellers om Afdeling Q. En central 
del af filmens handling foregår på det historiske og 
berygtede pigehjem. Vibeke Marx har også skrevet  
en roman, Skygger fra Sprogø, om dette. 

Oplev Sprogø med guide og få fortalt de fantastiske 
historier. Der bydes indenfor til en lækker frokostbuffet 
inklusive én genstand på Centralcafeen i Nyborg, inden 
vi begiver os ud på Sprogø.  

Program torsdag den 26. maj:
9.00: Afg. fra Meny i Hjerting
9.15: Afg. fra Sædding Centret
9.30: Afg. fra Fanølinjen på Esbjerg Havn
11.30:  Forventet ank. Nyborg 
16.30:  Forventet afg. Nyborg
18.30:  Forventet ank. Esbjerg Havn
18.45:  Forventet ank. Sædding Centret
19.00:  Forventet ank. Meny i Hjerting

Dato: Torsdag den 26. maj  
(kristi himmelfartsdag)
Billetsalg: hjertingposten.dk,  
klik på Klub Vadehavet
Arrangører: Vadehavets Mediecenter ApS 
og Nyborg Rejser
Turen gennemføres ved  
minimum 30 tilmeldinger

Pris per person: kun 895 kroner

FRIVILLIGHED – Efter 
107 timers ulønnet arbejde 
kunne den tidligere kas-
serer i Støtteforeningen for 
Nordsøbadet Fanø, som-
merhusejer Jens Erik Jen-
sen, for en uges tid  siden 
afslutte sit arbejde med 
at tilbagebetale de cirka 
615.000 kroner, der var til-
bage i kassen, da revisoren 
havde fået sine penge. 

Herefter fik Indsamlings-
nævnet et såkaldt slutbrev, 
og støtteforeningen var en-
degyldigt fortid.

Undervejs oplevede 
den tidligere kasserer, at 
mange klagede, sågar på 
Facebook, over at de ikke 
havde fået deres penge, 
selv om pengene rent fak-
tisk stod på deres konto, at 
10 personer sendte et for-

kert kontonummer, så han 
måtte bruge en del timer på 
at få 10 pengeinstitutter til 

at tilbageføre pengene til 
foreningskontoen, og at to 
personer truede med advo-

Tilbagebetalingen sluttede med 95 
procent til alle folkeaktionærer og 
sponsorer. Indsamlingsbøsse dukkede 
uventet op efter afregningen

Kina-udstilling på Fanø Museum må vente
NORDBY – Fanø Museum på Skolevej  i Nordby fik et 
rimeligt år, selv om Corona stadig drillede. Alligevel 
er meget i venteposition, fortalte bestyrelsesformand 
Else-Marie Gejl Christensen på generalforsamlingen.

”Det stort anlagte projekt Kina til Fanø i forbindel-
se med dragefestivalen og hos os en udstilling med 
souvenirs, som sømanden bragte med hjem, blev ud-
skudt og bliver heller ikke til noget i 2022. Vi håber, at 
de venlige mennesker, der har stillet deres genstande 
til rådighed, bevarer tålmodigheden,” sagde hun.

”I 2021 havde vi fået stillet i udsigt, at den længe 
ventede renovering af Museumspladsen skulle sæt-
tes i værk, men den druknede i besparelser og måske 
kommunalvalg. Så vores midler til renoveringen står 
stadig og venter – og de trækker ikke renter, tværti-
mod. Vi har igen i år haft rigtig mange besøgende. 
4028 i alt. Det mest fantastiske besøg var naturligvis 
dronningebesøget. Dronningen er jo, som alle ved, et 
meget vidende og interesseret menneske, og det var 
en stor fornøjelse at vise Majestæten vores fine lille 
museum. Takket være vores meget informative hjem-
meside var Dronningen særdeles velforberedt. På 
Dannebrog om aftenen blev besøget meget rost. De 
mange forberedelser op til besøget har også sat Fanø 
Museum på landkortet, så i hvert fald to fra sikker-
hedsstaben har været på besøg med deres familier.”

”Ud over det kongelige besøg har vi også haft be-
søg af Folketingets Præsidium og en stor del af Det 
færøske Lagting. Det var en flok meget interesserede 
gæster. Igen i år havde vi en meget hyggelig dag i ’Æ’ 
Bindstow’ i forbindelse med strikkefestivalen, hvor 
der blev strikket, drukket kaffe og spist fanøkringle 
og snakket om kvinder før og nu.”

”Handelsstandens julefejring skulle vi have delta-
get i med nissehistorier i museet, men på grund af 
Coronaens rasen blandt de 5-10-årige børn på Fanø 
var vi nødt til at aflyse. Men julemanden blev væk-
ket, og hans fine postkasse pyntede foran museet. Vi 
prøver igen til næste år,” lovede hun.

”Ud over de daglige gæster har en del af især vore 
medlemmer bedt om at kunne besøge museet i for-
bindelse med udflugter, familiefejringer som runde 
fødselsdage og andre mærkedage, endda et diamant-
bryllup. Det er vi taknemmelige for. Det er særdeles 
velkomment og altid meget spændende besøg. Der er 
ofte blandt gæsterne nogen, der har et særligt forhold 
og nogle spændende historier om Fanø Museum.”

”Museumsinspektør Mette Slyngborg og historiker 
Louise Hauberg er i fuld sving med vores bog om ’de 
stærke fanøkvinder’. Vi glæder os rigtig meget til ud-
givelsen.

”Vores medlemsskare er stabil, og vi er taknemme-
lige for, at I stadig støtter op om museet, og vi er glade 
for de gæster, I bringer med.”

”Vore kustoder har igen i år gjort en fantastisk ind-
sats for at give gæsterne en unik oplevelse. Dette ses 
tydeligt på tilbagemeldinger på vores hjemmeside. 
Med udgangen af 2021 vil vi fra Fanø Museum også 
takke for støtte fra Fanø Kommune og lokale virk-
somheder, samt for samarbejdet med Sydvestjyske 
Museer, som sørger for et højt fagligt niveau. Med 
håbet om et gensyn i 2022 siger vi tak til alle dem, der 
har besøgt og støttet op om Fanø Museum,” sluttede 
formanden. 

Øen rundt Endegyldigt slut med Endegyldigt slut med 
NordsøbadetNordsøbadet

Fanø Museum må vente med sin Kina-udstilling. 
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kat, fordi de ikke fik 1500 
kroner, men kun 1425 kro-
ner per folkeaktie.

Opløsningen af støttefor-
eningen blev vedtaget på 
en ekstraordinær general-

forsamling på Fanø Skole 
den 17. januar 2022. Besty-
relsen troede ikke længere 
på projektet, og både tid-
ligere formand Jens The-
strup Schmidt og tidligere 
sekretær Finn Arne Han-
sen mente, at et nybyggeri 
ville være en bedre idé. At 
hælde 22 millioner kroner 
i det gamle badeland ved 
Fanø Bad ville aldrig tjene 
sig selv hjem. 25 ud af 25 
fremmødte stemte ja til 
nedlæggelsen. 

På forslag fra Irene Mar-
tinsen blev det vedtaget, at 
alle skulle havde det sam-
me tilbage. I første omgang 

lod til at blive 85-86 pro-
cent, men takket være en 
velvillig revisor og et par 
håndfulde folkeaktionæ-
rer, der enten ikke ønskede 
deres penge tilbage, eller 
som var umulige at finde, 
så endte tilbagebetalings-
procenten med at blive 95. 
Sol og Strand havde givet 
deres støttebeløb som en 
ren gave, så de ville ikke 
have deres penge 
tilbage. Det fik 
de dog alligevel 
med den aftale, 
at restbeløbet 
vil blive gi-
vet til Fanø-
projekter.

Overraskel-

ser var der til det sidste. 
Slagter Christiansen viste 
sig at have en indsamlings-
bøsse, som ikke stod på 
den liste, den afgåede be-
styrelse havde. Bøssen blev 
afhentet og viste sig at in-
deholde 1279,60 kroner. 10-
øren fra 1966 blev vurderet 
af en erfaren møntsamler 
fra Esbjerg, 

som dog havde den ned-
slående besked, at den kun 
var 10 øre værd.

Da tilbagebetalingen jo 
var lukket og slukket, valg-
te de tre ’opryddere’ i boet 
på deres allersidste møde at 
give pengene til Røde Kors’ 
Ukraine-indsamling.

Hvis nogen på Fanø 
mangler 10-øren i deres 

samling, så kontakt re-
daktøren.

Bade-
landet 
ejes stadig 
af ejerfor-
eningen i 
Fanø Ve-

sterhavsbad.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Øens største forening ønsker liv på Fanø

FORENINGSLIV – Et lille 
år er gået, siden bestyrelsen 
for Fanø Brugsforening fik 
nye kræfter i bestyrelsen og 
en ny formand i skikkelse 
af Torben Tobiasen. Vi har 
sat ham stævne for at høre 
lidt om bestyrelsens syn på 
foreningens plads i ø-livet, 
fremtidsplanerne og drif-
ten af især SuperBrugsen i 
Nordby.

I samtalen betoner han 
flere gange, at det er hold-
arbejde. Men han er jo er 
’manden med kasketten på’, 
så vi spørger løs.

Hvordan er det første år 
gået for den ny bestyrelse?

”Jeg synes, vi har haft et 
virkeligt godt samarbejde. 
Alle i bestyrelsen har i den 
grad stemplet ind, og vi har 
både arbejdet med indad-
vendte sager som strategi, 
årshjul, og dannelse af ar-
bejdsgrupper som med 
profilering og aktiviteter 
udadtil. Ligesom alle med-
arbejdere også igen har 
gjort en stor indsats, hvil-
ket også understreges i de 
årlige Coop-kundeunder-
søgelser, hvor SuperBrug-
sen Fanø er syvendebedst 

blandt alle SuperBrugser i 
Danmark.”

”Brugsen er meget mere 
end en butik, vi er øens 
største fællesskab med 
2800 medlemmer, der ar-
rangerer fællesspisninger, 
foredrag, gåture, vort 125-
års jubilæum, vinsmagnin-
ger og meget mere,” tilføjer 
han.

Corona en kæp i hjulet
”Coronaen satte en kæp 
i hjulet på meget, men vi 
kan nu, hvor vi er kommet 
i gang igen, mærke, at folk 
har savnet de aktiviteter. 
Og vi får masser af feed-
back, også fra medlemmer, 
vi ikke tidligere har hørt 
fra. Det er dejligt,” siger 
Torben Tobiasen, der ople-
ver, at medlemmerne har 
samme fokus på bæredyg-
tighed, økologi og mindre 
madspild, som Coop har. 

Så han er ikke i tvivl om, at 
det er noget, der kommer 
flere foredrag og aktiviteter 
omkring.

Men der er jo også en forret-
ning, der skal drives?

”Ja, og i den forbindelse 
vil bestyrelsen godt foku-
sere lidt på, at dividenden 
er afløst af en bonus på 
én procent af købet. Og 
her i foreningen har med-
lemmerne lige nu faktisk 
sparet 576.000 kroner op i 
ubrugt bonus. Bruger man 
Coop-app’en, kan man lø-
bende følge sin bonus og 
nemt bruge af den, men 
har man kun et Coop-kort, 
glemmer man nemt sin bo-
nus. Og det er da ærgerligt. 
De penge skal da bruges. 
Der har været prisstignin-
ger på mange varer, så her 
er der en mulighed for at 
spare nogle penge ved sit 
indkøb,” påpeger han og 

tilføjer, at man kan spørge 
i kassen, hvad ens bonus 
er på, hvis man ikke har 
app’en.

Hvor mange har app’en?
”58 procent af vores med-

lemmer bruger app’en. Men 
kun 11 procent har en Pri-
me-konto, der giver 15 pro-
cent rabat på Änglamark-
produkter og på økologi. 
Det er ærgerligt få. Vi vil 
ikke snyde kunderne for de 
fordele, der er, herunder de 
personlige tilbud, som man 
også får i app’en. I jubilæ-
umsugen stod vi klar til at 
hjælpe dem, der ville prøve 
app’en og prime-kontoen, 
og det gør vi nu igen to 
fredage i marts samt én i 
april,” siger formanden. 

Coops priser føler han 
også behov for at kommen-
tere:

”Vi har fået ry for at 
være dyre, men dagbladet 

BT bragte en uvildig pris-
undersøgelse i februar, og 
den viste, at på 40 udvalgte 
dagligvarer var vi i alt kun 
9 kroner fra discount-bu-
tikker som Rema 1000 og 
Netto – det svarer til kun 
to procent af den samlede 
pris. Det kan vi godt være 
bekendt. Coop 365 var i øv-
rigt billigst!”

Udvidelse af lageret
Butiksnyheder har han 
også med til interviewet. 
Lageret er blevet udvidet, 
hvilket længe har være sav-
net. I den forbindelse er der 
lavet støjhegn mod nabo-
erne.

I butikken har der været 
forskellige rokeringer. Vin-
manden Bo Aakjær er nu 
også blevet souschef, Vibe-
ke Oehlenschlæger er ble-
vet ansvarlig for bageriet, 
Mathias Bang er blevet ud-

delerassistent, Allan Jensen 
er blevet ny food-ansvarlig 
og Louise Askou er ny non-
food-ansvarlig.

Hvad kan vi vente os af 
2022? Får vi Vinfestival igen?

”Vi vil gerne være en le-
vende, spændende butik. 
Så selvfølgelig skal vi have 
Vinfestival. Det er jo blevet 
en tradition, et sted, man 
mødes. Vi kunne også over-
veje et nyt storskærmsar-
rangement som det ved 
fodbold-VM. Det var super-
godt. Vi vil virkelig gerne 
understøtte det gode liv på 
Fanø, og en veldrevet butik 
er det, der gør det muligt. 
Vi er en forening med en 
stor egenkapital, og den 
skal ud at arbejde, gerne i 
samarbejde med de andre 
foreninger og aktører på 
Fanø.”

Generalforsamlingen 
foregår 26. april, og der er 
tre ledige bestyrelsesplad-
ser og to suppleantpladser. 
Forslag, også om nye besty-
relseskandidater, skal sen-
des til formanden senest 14 
dage før.

”Vi håber at se rigtig 
mange til årets generalfor-
samling, hvor foreningen 
igen er vært med lidt godt 
at spise og drikke. Kom og 
deltag, så vi sammen sikrer, 
at foreningen bliver udvik-
let i henhold til medlem-
mernes og Fanøs bedste,” 
slutter Torben Tobiasen. 

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Fanø Brugsforening 
har 2800 
medlemmer 
og er øens 
største private 
arbejdsplads. Det 
forpligter, mener 
bestyrelsen. Den 
vil gøre gavn med 
de økonomiske 
muskler, den har

Badelandet ser ved første 
øjekast tilforladeligt ud, men 
alt skal stort set skiftes, selv 
vandrutsjebanen. En god 
modernisering ville koste 22 
millioner kroner.

Brugsformand Torben 
Tobiasen betoner, at en 
veldrevet butik er det, der gør 
det muligt for foreningen at 
støtte det gode liv på øen.

Indsamlingsbøssen fra 
Slagter Christiansen.  
Nu gør indholdet gavn  
i Ukraine. 


