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Tlf: 4058 2660 
mail@fanoefragten.dk
www.fanoefragten.dk

Med over 35 års erfaring med 
fragtkørsel på Fanø, sikrer vi vores 

kunder kvalitet og levering.  

Daglig fragtforbindelse mellem Esbjerg og Fanø

Fanø Fragten

JEFA
Gardiner
v/Frank Bredahl

Stenhuggervej 9 . 6710 Esbjerg V . Tlf. 2392 7814

Med mere
end 30 års 
erfaring

Gardiner til ethvert formål

Stort udvalg indenfor:
• Gardiner
• Solafskærmning 
• Insektnet

Gratis og 
uforpligtende 
opmåling og 
rådgivning!

FANØ TOTALSERVICE
v/Jan Svenning Jensen

Uddannet Gartner og Mekaniker

Mobil: 60 87 08 75 • Mail: jsvenning@hotmail.com

• Have, anlæg og vedligeholdelse
• Udlejning af arbejdskraft
• Græsklipning
• Hækklipning
• Alt havearbejde
• Fældning af træer og hyben
• Beplantning
• Sommerhusservice
• Reparation og vedligeholdelse  

af havemaskiner
• Snerydning
• Varmepumpeservice
• Andre opgaver udføres

Pressemeddelelser • PR-rådgivning • Fotografering 
• Dronefotografering ved certificeret pilot • Grafik, 

nok Vestkystens flotteste annoncer • Facebook

Kontakt os på 42 41 09 99

macrovector/Freepik

Bliv synligBliv synlig
– sælg mere!– sælg mere!

– hele øen rundt !

BRUGSKUNST – ZW står 
for ’zero waste’ – intet spild 
– og intet går til spilde i 
det lille keramikværksted, 
Pernille Schack Melbye har 
indrettet i den tidligere ga-
rage på Søndertoft 21 i Søn-
derho. Her har den 56-årige 
pottemager fra Aalborg 
slået sig ned for at nyde 
et mere afslappet arbejds-
liv i klare og glade farver, 
inspiration fra naturens 
skatkammer, engagement 
og forhåbentlig en masse 
glade kunder i butikken.

”I sommeren 2020 ople-
vede jeg at miste tre af mine 
kære på bare tre måneder. 
Det gav stof til eftertanke, 
og min konklusion blev, at 
drømme ikke skal forblive 
drømme. Derfor solgte jeg 
det sommerhus, der har 
været i familiens eje gen-
nem generationer, og gik i 
gang med at realisere min 
egen drøm: Et lille kera-

misk værksted, her, mel-
lem havet og himlen, i Søn-
derho,” fortæller Pernille 
Schack Melbye.

Nyindrettet garage
Og nu er hun klar. Den lille 
garage er ikke blevet større, 
men den er nyindrettet og 
bugner i dag af keramisk 
brugskunst i alle farver: 
Fade, kopper, krus, kander 

og meget, meget 
andet. Ude bagved 
står ovnen, hvor 
leret bliver brændt 
og i et hjørne af 
butikken står den 
drejeskive, hun 

glad og gerne betjener 
mens gæster og kunder står 
og kigger på.

”Det er et arbejdende 
værksted. Jeg nyder at folk 
kigger ind, ligesom jeg ny-
der stemningen og atmo-
sfæren her i Sønderho – og 
jeg mener det altså, når jeg 
siger ’zero waste’. Alle de 
små stykker og stumper af 
ler, der bliver til overs fra 
for eksempel et krus eller 
en kande indgår senere i 
produktionen af en sæbe-
skål eller et æggebæger. 
Derfor kan jeg med god 
samvittighed indgravere et 
’ZW’ i bunden af mine pro-

dukter, fortsætter Pernille 
Schack Melbye.

Fra sit nye domicil på 
Søndertoft kan hun sam-
tidig se tilbage på et langt 
kærlighedsforhold til Søn-
derho. Det begyndte alle-
rede i de tidlige teenageår, 
i bedsteforældrenes som-
merhus – et fristed, der se-
nere gik i arv til forældrene 
Lone og Anker Jensen og 
sidst altså til hende selv.

”Jeg har heller aldrig 
været i tvivl om, hvor min 
drøm skulle blive til vir-
kelighed. Nordby, Rindby 
eller andre placeringer 
har ikke været i spil. Kun 
Sønderho, og nu er jeg her 
altså…”

En kringlet vej
Men vejen til Sønderho har 
været en kende kringlet. 
Fra Aalborg gik turen først 
til Gram i det sønderjyske, 
hvor familien slog sig ned 
med faderen som praktise-
rende læge. Senere vendte 
Pernille Schack Melbye til-
bage til Aalborg og en me-
sterlæreplads som potte-
mager skråstreg keramiker. 

Ny, lille keramik-
butik på Søndertoft 
i Sønderho bugner 
af brugskunst i 
klare farver.  
Ovnen brænder 
lystigt i baglokalet, 
og i ugerne frem 
til påske skal der 
endnu mere blus på

Intet går til spilde i Pernilles lille værksted

Farverige kander, krukker, krus, sæbeskåle og æggebægre fra udstillingen. Keramiker Pernille 
Schack Melbye laver det hele – og mere til. Hun tager også gerne imod bestillingsarbejder.
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Se mere på denjyskeelektriker.dk
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Telefon: 86 80 00 39   
mail: info@ready2clean.dk

VI SØGER PERSONALE 
 TIL RENGØRING AF SOMMERHUSE
Ready2clean søger folk til rengøring  
af sommerhuse. Der er tale om en  
god løn i henhold til gældende  
overenskomst med 3F:  
(150,00 kroner i timen  
plus feriepenge og pension)

Skriv eller ring til os  
– vi er klar ved telefonen.

Må vi udleje 
dit sommerhus  
– få en nem ekstra  
indtægt uden bøvl  

Vi tilbyder:

Markedets højeste belægningsprocent

Unik fordelspakke uden selvrisiko ved gæsteskader

Professionelt servicekoncept 24/7 året rundt

Markedets højeste rengøringsstandard 

Gratis adgang til ejerværksted, 
industrivaskemaskiner og trailere

Hvis du har haft samme udlejningskontrakt i  
flere år, giver vi dig et hurtigt og gratis tjek af  
din udlejningskontrakt.

Besøg os på
esmark.dk/sommerhusudlejning

Nikolaj Gramstrup
Ring til mig på 69 15 96 18

we       FANØ

Herfra slog hendes livsvej 
keramiske smut til både 
Kolding og Haderslev samt 
en uddannelse til pædagog, 

inden det blev til syv år i 
Norge, helt uden keramik, 
men dog med søde, som-
merlige ophold i Sønderho.

I dag går turen så den an-
den vej – til Norge, hvor jeg 
i dag har både familie og 
kæreste”, tilføjer Pernille 

Schack Melbye, der tidlige-
re på ugen satte kurs mod 
en destination cirka 400 
kilometer nord for Oslo for 
at lade lidt op i familiens 
skød. Inden længe er hun 
nemlig tilbage i Sønderho, 
og selv om der allerede nu 
er god gang i butikken med 
bugnende hylder og faste 
åbningstider, forventer hun 
at der for alvor kommer 
blus på produktionen og 
ovnen i ugerne op til påske.

Tekst og foto: Jens Bytoft

Intet går til spilde i Pernilles lille værksted

Sønderhos nye keramiker har selv malet skiltet, der hænger på 
facaden til det lille værksted på Søndertoft 21 i Sønderho. 

Allerede nu bugterne 
hylderne af brugskunst i klare 
og glade farver i butikken hos 
Pernille Schack Melbye på 
Søndertoft i Sønderho, men 
hun forventer også at der 
kommer endnu mere blus på 
både ovnen og produktionen i 
ugerne frem til påske.


