
12  12. marts 2022Fanø Posten

Hvis et skilt kunne tale…
NORDBY – Synes man, det er lidt svært at nedlægge 
en af de mange dejlige Fanø-piger, så kan man da 
købe en lastbil, sætte den i bakgear og nedlægge et 
skilt i Hovedgaden. Vi ved ikke, om det er baggrun-
den, men hvis vi forestiller os, at skiltet kunne tale, 
hvad ville det så sige i en taleboble? Vi udlodder tre 
flasker vin, leveret på Fanø, til bedste forslag. Send 
det til mail@fanoeposten.dk senest tirsdag den 5. 
april. Du må også gerne smide forslaget i vores post-
kasse på Hovedgaden 75. Husk telefonnummer eller 
e-mailadresse.

Fanø Kunstmuseum har planlagt sæsonen
SØNDERHO – Fanø Kunstmuseum, der åbner lør-
dag den 9. april, dagen før palmesøndag, har lagt sit 
2022-program. Vi har taget et smugkik. Dels er der 
fra april til oktober 170 års Vadehavskunst, som er 
billeder fra den faste samling. I april og maj udstil-
ler Jan Egesborg, Johannes Töws og Ulrik Busk Hoff, 
overskriften er Tabte somre.

Kristine Harboe kommer med udstillingen Foran-
dringer fra april til juni, Eva Louise Buus kommer 
med udstillingen Blå fra juni til oktober, mens Peter 
Madsen er det store clou med Valhalla med mere i 
månederne juli til oktober. Vi vil løbende fortælle 
mere om udstillingerne.

Øen rundt

Vandrefalken – et designmirakel i naturen 
Vadehavets og verdens hur-
tigste dyr, himmelrummets 
ubetingede hersker, elegan-
tieren over dem alle – Ja, 
vandrefalken har mange 
navne, og det har én årsag. 
Vandrefalken er et design-
mæssigt mirakel i naturen. 
Skabt til ekstremt høje ha-
stigheder og halsbrækken-
de jagter efter bytte. 

Fuglens fysiologi viser 
tydeligt, at den er skabt 
efter samme 
designprin-
cipper som 
Formel 1-ra-
cebiler – mi-
nimal luft-
modstand, 
enorm mo-
torkraft og 
en reaktions-
hastighed, 
der overgår 
alt.

I vertikalt fald, hvor den 
klapper vingerne bagud for 
at opnå ekstrem aerodyna-
mik, opnår vandrefalken 

hastigheder på 390 kilo-
meter i timen. Den cirka 
1 kilo tunge falk med et 
vingefang på 1,2 meter for 

de største hunner slår i eks-
trem hastighed sit bytte på 
flere måder. 

Frit dyk og et drab
Den kan fra en højde på op 
til én kilometer udvælge et 
oplagt bytte der kan være 
en pibeand eller anden 
fugl, der passerer under 

den. Den starter så et frit 
dyk, og lader tyngdekraf-
ten være dens motor, hvor 
den til sidst med ekstrem 
stor hastighed rammer 
fuglen med sit brystben, 
hvilket dræber fuglen i det 
voldsomme møde. Den be-
nytter også andre jagttek-
nikker, og det kan alt sam-

men ses forskellige steder i 
Vadehavet. 

Over Skallingen, 
Fanø, Mandø, Rømø og 
marsklandet på fastlandet 
er Vandrefalken ikke sjæl-
den, omend den har lidt 
relativt hårdt med den se-
neste variant af fugleinflu-
enzaens hærgen fra 2020-

2021, der har mindsket den 
overvintrende bestand i 
Danmark og ynglebestan-
den, der tæller omkring 20 
par. 

Vandrefalken yngler på 
Bornholm, Stevns og Møn. 
Andre steder i Vadehavet 
yngler vandrefalken på jor-
den på opsatte platforme, 
og det vil vi måske opleve i 
en ikke fjern fremtid. I dag 
yngler vandrefalken på 
klipperne i Østdanmark, 
men kraftværker – herun-
der Vestkraft – er også yn-
dede ynglelokaliteter. 

Hvis du gerne vil opleve 
vandrefalken i det store 
himmelrum, så ser vi den 
ofte på vores guidede ture 
på Fanø Fuglestation, hvor 
vi overvåger og monitore-
rer fugletrækket på Fanø. 
Du er altid velkommen på 
vores ture, der kombinerer 
høj faglighed, nærværende 
dialoger og hyggeligt sam-
vær i naturen med fuglene 
i fokus. 

Tekst og foto: Søren Brinch

Vadehavets fugle

Vandrefalken kan i dyk opnå en hastighed på  Vandrefalken kan i dyk opnå en hastighed på  
390 kilometer i timen. Byttedyr dræbes i nedslaget.390 kilometer i timen. Byttedyr dræbes i nedslaget.

BØRNELIV – Fanø Børne-
have og Vuggestue har fået 
en skøn hytte, og det er tak-
ket være dens meget aktive 
forældreforening. 130.500 
kroner er det lykkedes for-
ældrene at hente i sponso-
rater til den længe ønskede 
hytte, som i disse dage bli-
ver opført. 

”Den sekskantede træ-
hytte bliver fast tilholds-
sted for en børnegruppe 

en uge ad gangen. Her skal 
der udforskes, spises mad-
pakke, tegnes og leges. Der 
er bygget en shelter på i en 
af siderne, hvor der på tæp-
per kan læses historier og 
hygges. Projektet er des-
værre næsten et år forsin-

ket, da den første leveran-
dør af træhytten bakkede 
ud på grund af manglende 
mulighed for levering,” 
fortæller Søs Josefsen fra 
bestyrelsen. 

Klapsalver og pølser
Firmaet Leg-med, ejet af 
René Marloth, kunne hel-
digvis springe på opgaven, 
og håndværkerne modtog 
klapsalver fra børn og per-
sonale, da der blev holdt 
rejsegilde mandag den 7. 

Fanø Børnehave 
og Vuggestues 
Forældreforening 
er lykkedes med 
at indsamle stort 
beløb ind til flot 
hytte. Indvies  
25. marts

Konceptet rejsegilde blev i  
den grad godkendt af børnene, 
der hyggede sig gevaldigt med 
at få pølser og sodavand.  
Foto: Søs Josefsen. 
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Rettelse
Vi skrev i december-nummeret, at der skal bygges 

lejeboliger i Nordby, men adressen var forkert. Det 
drejer sig om Haralds Gård 6 på det grønne område 
lige bag rødstensrækkehusene på Haralds Toft 2.

Martha tager på havnerundfart i Esbjerg
FANØ – Turskibet Martha af Sønderho sætter nu 
gang i sine forårssejladser. Der bydes på ’havnecru-
ise’ i Esbjerg Havns bassiner, typisk på fredage og 
lørdage, med visning af og information om de for-
skellige bassiner, skibe og vindmøllerne. Varmt tøj er 
en nødvendighed, og af sikkerhedsmæssige grunde 
skal man være selvhjulpen. Se mere på marthason-
derho.dk.

Sangeftermiddag med Kristian la Cour
NORDBY – Fredag den 1. april 2022 klokken 12.30 til 
14.30 er der på Nørby Kro i Nordby fællessang med 
højskolelærer og komponist Kristian la Cour.

”I forbindelse med Spil Dansk Uge inviterer FOF-
Vest til en dejlig sangeftermiddag. Vi skal synge 
kendte sange og vi går ombord i nogle af de nye 
sange i den ny højskolesangbog af blandt andre Sys 
Bjerre, Stine Pilgaard, Iben Krogsdal, Katrine Muff 
Enevoldsen og Bent Fabricius Bjerre. Vi skal også syn-
ge et udvalg af Kristian la Cours melodier til tekster 
af Tove Ditlevsen, Iben Krogsdal, Michael Nielsen 
og Niels Brunse med flere. Foruden fællessangen by-
der eftermiddagen også på hyggeligt kaffebord med 
Fanø-kringle og en kaffepunch. Den lave deltagerpris 
er begrundet i, at FOF-Vest er bevilget tilskud fra Op-
lysningsforbundenes Lokalforeningspulje til at lave 
forskellige arrangementer under konceptet Kultur- 
og Naturforsamlingshuset på Fanø,” fortæller FOF.

Mere info og billetsalg: fof.dk/da/vest/foredrag/
faellessang/21806

Fællessang på Realen i Nordby
NORDBY – Onsdag den 16. marts klokken 19.30 er 
der fællessang på Realen på Nils Engersvej i Nordby. 
Temaet er westernsange og danske landmandssange 
som Jeg er en simpel bondemand, Poul sine høns og 
High Noon. ”En aften for bonderøve, hvor ensomhed, 
kærlighed, whisky hængning er i fokus”, lokkes der 
med. Dørene åbner klokken 19 og der er gratis entré.

Brugsmøde i Sønderho Forsamlingshus
SØNDERHO – Årets medlemsmøde for Dag’li Brug-
sen i Sønderho bliver holdt tirsdag den 5. april klok-
ken 18.30 i Sønderho Forsamlingshus. Uddeleren for-
tæller om 2021 og lidt om 2020, og så er der snitter og 
derefter vinsmagning ved vinmand i SuperBrugsen 
Nordby, sommelier Bo Aakjær. Billetter købes i bu-
tikken.

Fanø tiltrækker københavnere i rigt mål
FANØ – Befolkningstallet falder på Fanø, har vi tid-
ligere fortalt. Men hussalget går jo godt, så vi har på 
redaktionen kikket lidt i Statistikbanken på den til-
flytning, der jo er. Og vi har set på, om det er rig-
tigt, at der tales mere københavnsk på øen. Tallene 
ser således ud: I 2017 kom der 214 tilflyttere, heraf 
20 københavnere. I 2018 var tallene 214 og 22, i 2019 
hele 260 tilflyttere og 35 fra hovedstaden, i 2020 var 
der 199 tilflyttere og 25 fra Københavns Kommune. 
I 2021 var det 219 og 19 fra hovedstaden. Andelen af 
københavnere har dermed ligget på fra 8,6 procent i 
2020 til 13,5 procent af tilflytterne i 2019. Om de fle-
ste i virkeligheden er hjemvendte Fanø-borgere, siger 
statistikken ikke noget om. Når vi selv flytter af øen, 
er Esbjerg naturligt nok i front på Top 5-listen med 
85, dernæst kommer København med 21, Middelfart 
med 15, Aarhus med 14 og Kolding med 10. Summa 
summarum: Det ser ud til, at der er en helt afbalan-
ceret til og fraflytning mellem Fanø og København.

Everybody’s Talking på Realen
NORDBY – Realen har fredag den 1. april klokken 20 
koncert med Everybody’s Talking. 

Øen rundt

• Lør. 12/3 kl. 19.30 og søn. 13/3 
kl. 14, Fanø Biograf, Lodsvej 3, 
Nordby: Hvidstengruppen II – 
De efterladte. Entré.  
Åbningstider og program  
i øvrigt: fanoebiograf.com

• Søn. 13/3 kl. 9-10:  
Sønderho Kirke, gudstjeneste

• Søn. 13/3 kl. 11-12:  
Nordby Kirke, gudstjeneste

• Ons. 16/3 kl. 19.30, dørene 
åbner kl. 19: Realen – Fanøs 
Kulturhjerte, Niels Engersvej 5a, 
Nordby: Fællessang, western-  
og landmandssange. Fri entré.  
Mere info: realen.dk

• Fre. 18/3, fre. 1/4 og lør. 9/4 
kl. 14: Nordby Lystbådehavn, 
havnekrydstogt i Esbjerg Havns 
bassiner, Entré. Info og billetkøb 
på marthasonderho.dk

• Fre. 1/4 kl. 12.30-14.30. Nørby 
Kro, fællessang m. højskolelærer 
og komponist Kristian la Cour. 
Entré. Info: fof.dk/da/vest/
foredrag/faellessang/21806  
Arr.: FOF Vest

• Søn. 20/3 kl. 14-17: Rindby 
Forsamlinghus: Korkoncert

• Søn. 27/3 kl. 14, Restaurant 
Fajancen, Sønderho:  
Generalforsamling i Sønderho 
Borgerforening

• Man. 28/3 kl. 19.30, 
Sønderho Forsamlingshus: 
Generalforsamling i 
Andelsforeningen Sønderho 
Forsamlingshus og Sønderho 
Forsamlingshus’ Støtteforening

• Fre. 1/4 kl. 20: Realen – Fanøs 
Kulturhjerte, Niels Engersvej 5a, 
Nordby: Everybody’s Talking 
(Billy Cross, Jimmy Bacoll og 
Lars Maasbøl). Entré. Mere info 
og billetkøb: realen.dk

• Tir. 5/4 kl. 18.30-21.15, Sønderho 
Forsamlingshus: Medlemsmøde 
for Dagli’Brugsen Sønderho

Det sker på Fanø fra 12/3 til 9/4 2022
Udvalgte begivenheder på Fanø i perioden 12. marts til 9. april 2022

marts. Menuen stod på pøl-
ser og saftevand. 

Daglig leder, Solveig 
Ganderup, fortæller:

”Ikke alene får vi et ude-
rum, der bringer børn og 
naturen tættere sammen 
fysisk, vi arbejder også 
modrettet som at blive cer-
tificeret Vadehavsinstituti-

on i år. Vi arbejder tæt sam-
men med Marco Brodde om 
visionen, og vi glæder os til 
at bidrage til at børnene får 
et tidligt kendskab til natu-
ren, menneskene, historien 
og dyrene i Vadehavet.” 

”Projektet, og visionen 
om at blive certificeret Va-
dehavsinstitution, ville 
ikke have kunne lykkedes 
uden den lokale opbakning 
til institutionen, og det sto-
re arbejde både forældre-
foreningen og forældresty-
relsen har lagt,” uddyber 
Solveig Ganderup. 

I dagens anledning af 
rejsegildet blev der udstedt 

en konkurrence i institu-
tionen om at finde det bed-
ste navn til træhytten, der 
indtil videre har gået under 
navnet Madpakkehuset. 

Den 25. marts vil navnet 
blive afsløret, hvor der er 
en officiel indvielse for for-
ældre, børn, personale og 
samarbejdspartnere. 

-fina

Børnene får her forklaret om 
traditionen med at hænge en 
krans op ved et rejsegilde. 
Foto: Søs Josefsen.

Foto: Claus Brinch-DanielsenFoto: Claus Brinch-Danielsen

• Norlys: 50.000 kroner
• Fanø Sparekasse: 8000 kroner
• Sol og Strands Lokale  

Håndsrækning: 7500 kroner
• Velfærd- og Forskningsfonden  

for Pædagoger: 25.000 kroner
• Nybolig Fanø: 10.000 kroner
• Lida og Oskar Nielsens Fond:  

15.000 kroner
• Sydbank: 15.000 kroner
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Sponsorater til Madpakkehuset

Solen skinnede fra en skyfri 
himmel, da der var rejsegilde 
7. marts. Foto: Søs Josefsen.


