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Lige nu venter vi i FanøNa
tur spændt på én af Fanøs 
stamgæster. Det er en hjejle. 
Vi håber, den er på vej til 
Fanø sammen med mange 

andre hjejler. På Fanø hvi
ler de sig og spiser sig fede, 
inden de trækker videre 
til ynglepladserne i Nord
skandinavien og på Island. 

De følger den østatlanti
ske træk rute, som så man
ge andre fugle. På Fanø 
varsler hjejlerne, at foråret 
er i gang. På Island kom
mer hjejlen med somme
ren. Sådan har det været i 
mange år. Og sådan vil det 
være fremover, især hvis vi 
ikke får ændret klimaet for 
meget.

Stamgæst-hjejle
Iblandt hjejlerne er vores 
stamgæsthjejle. FanøNa
turs ornitolog, Kim Fischer, 
har holdt øje med ham i 
mange år. Kim kigger altid 
fuglene dybt i øjnene, men 
holder også øje med deres 
ben, hvor de er ringmær
ket. Derfor kan han kende 

stamgæsthjejlen, som hver 
forår og efterår besøger det 
samme område ved Søren 
Jessens Sand. 

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 Nikolaj

Læs mere på kirkernepaafano.dk

Torsdag den 17. marts kl. 17.00-18.00 
GUD & MAD i Nordby kirke
”Den barmhjertige samaritaner”.  
Hvad vil det sige at være barmhjertig?  
Og hvad er en samaritaner egentlig? 
Til denne omgang GUD & MAD skal det  
handle om at være næstekærlig og om at hjælpe andre. 
Gudstjenesten er tilrettelagt for børn i alderen 3-8 år, men hele 
familien er hjerteligt velkommen til en kort stund i kirken og 
efterfølgende fællesspisning i sognehuset.  
Deltagelse og fællesspisning er gratis.

Søndag den 27. marts kl. 14.00-16.00 
Sogneeftermiddag i Sønderho forsamlingshus
Tidsånden er ude af flasken - en 
kulturkristen samtidsdiagnose. 
Radioprogrammet Tidsånd på P1 handler 
om, hvad vi tror på og hvor vi kommer fra. 
Gennem anekdoter fra programmet og fra 
arbejdet som trosredaktør i DR indkredser 
programmets vært Christoffer Emil Bruun 
den tidsånd, som præger os her og nu. 
Med eksempler fra kultur, religion og historie nærmer vi os 
langsomt svaret på, hvad vi tror på, og hvor vi kommer fra. Hvad 
der - med en Fanøformulering - samler og skiller os ad i det 21. 
århundredes fragmenterede verden. Christoffer er selv kommet i 
Sønderho hele sit liv som badegæst. 
Der er gratis entré – kaffe og kage 25kr.

Tirsdag den 29. marts kl. 15.30-17.00 
Seniorgudstjeneste i Nordby kirke
Det er endeligt blevet forår, og det skal  
vi selvfølgelig fejre med en spirende fin  
gudstjeneste i kirken efterfulgt af  
hyggeligt samvær, fællessang og kaffe og kage i sognehuset. 
Gudstjenesten er arrangeret for beboere på Fanø Plejecenter 
samt alle seniorer på øen.  
Vi glæder os til at byde jer velkommen. 

Send foto til mail@fanoeposten.dk eller indléver den udfyldte 
krydsord til: Fanø Posten, Hovedgaden 75, Fanø – senest den  
30. 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: Kristine Berg, Hovedgaden 82 b, 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  
9. april

Deadline  
30. 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.

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

Vidste du
at Fanønet/Nordby Antenneforening 
drives af frivillige?

Fra samarbejdet i Birdlife 
ved Kim, at stamgæsten 
yngler i Nordsverige syd 
for Sarek Nationalpark. 

Vinteren tilbringer den i 
Frankrig eller Spanien.

Stamgæsthjejlen er en 
gammel fugl. Den er ring
mærket i 2011, så den har 
været på træk mange gan
ge. Dens erfaringer har 
vist, at området ved Søren 
Jessens Sand netop har de 
forhold, som en hjejle øn
sker sig. Det er et godt sted 
at besøge. Det er det for fu
glen og os andre, men tænk 
på fuglene, når du bevæger 
dig ud i området.

Lyt efter hjejlerne
Hjejler vil gerne trække i 
lyse nætter. I den kommen
de uge er det fuldmåne. 
Prøv at slutte din dag med 
at gå ud – og lyt efter hjej
lerne. De fløjter på en hel 
bestemt måde. Du kan høre 
fløjtet på fanonatur.dk. 

Tekst og foto Søren Vinding.

Sol og Strand giver en million til Ukraine
FANØ – Seks nødhjælpsorganisationer – UNICEF, 

Røde Kors, Red Barnet, Læger Uden Grænser, Fol
kekirkens Nødhjælp og UNHCR, FNs Flygtningeor
ganisation – modtager i løbet af få dage tilsammen 
og ligeligt fordelt en donation på 1 million kroner fra 
Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld Andersen, 
der er hovedejer af Sol og Strand Feriehusudlejning. 
Donationerne gives for at understøtte organisationer
nes humanitære indsats i det krigshærgede Ukraine.

”Vi er som alle andre virkelig berørt af den situati
on, ukrainerne står i, mens et stort naboland tromler 
ind over dem og tvinger mennesker til at sætte liv og 
lemmer på spil for at bevare friheden. Og sådan en 
dag, hvor vores ejer, Sol og Strandfonden, kan done
re en million kroner til de mennesker i Ukraine, der 
lige nu befinder sig midt i et voldsomt angreb, er man 
virkelig stolt over at være en del af Sol og Strand,” 
siger Dan Berg Nielsen, der er chef for Sol og Strands 
Fanøbureau.

Sol og Strand udlejer cirka 250 feriehuse på Fanø.

Ny Form satser på en million kroner til Ukraine
FANØ BAD – Hvis omsætningen i Ny Formbutik
kerne langs Vestkysten når op på to millioner kroner 
lørdag den 12. marts, så får Røde Kors den ene mil
lion til nødhjælp i Ukraine. Indehaver Kurt Nielsen 
har nemlig besluttet, at halvdelen af omsætningen 
denne dag skal gå til hjælpeorganisationen. 

Øen rundt
Hjejle. Stamgæst-hjejlen  
i artiklen kan ses på 
fanonatur.dk


