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”Jeg har aldrig set så man-
ge larver samlet før,” lød 
det fra Anne Mette, da hun 
fortalte om sit fund på en 
varm sydvendt klitskrænt 
nær Nordby. Det måtte jeg 
ud at se på.

Det var okkergul plet-
vinges larver. De begyndte 

deres liv i juni 2021, hvor 
en okkergul pletvinge-hun 
var på jagt efter et sted at 
lægge sine æg. Hun fandt 
det på en sydvendt klits-

krænt. Det var et så godt 
sted med lunt sand og 
mange vejbredplanter, så 
hun lagde alle sine 100 æg 
der. Kort tid efter døde hun 

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

Langfredag den 15. april kl. 16.00
Liturgisk musikgudstjeneste  
i Sønderho kirke
En liturgisk gudstjeneste er en 
gudstjeneste uden prædiken 
eller nadver. I stedet lytter vi til 
oplæsning af lidelseshistorien, 
og hører musik. Musikken til 
denne liturgiske gudstjeneste er 
Stabat Mater af Giovanni Battista Pergolesi (1710- 1736).
Stabat Mater bliver spillet af: 
Sang: Louise Sørensen, sopran, Daniella Florez, alt - MGK Esbjerg
Violin: David Moosmann, Mette Jensen - Musikhochschule Lübeck
Viola: Livia Paté - Musikhochschule Lübeck
Cello: Theresa Laun - Musikhochschule Lübeck
Orgel: Ruben Karschnick – Syddansk Musikkonservatorie,

Tirsdag den 19. april kl. 19.30-21.30
Sognearrangement i Sognehuset
Torben Bramming – ”Om hekseforfølgelser”
Ved dette foredrag vil Torben Bramming 
(forfatter og sognepræst i Ribe Domkirke  
og Seem sogn) fortælle om sin nye bog  
”Heksene og den perfekte hofmand”,  
Kristeligt Dagblads Forlag. 
Med udgangspunkt i nogle af datidens hekseforfølgelser i Ribe 
kommer Torben Bramming blandt andet frem til den opdagelse, 

at datiden ikke brændte hekse på 
trods af videnskaben, men på grund 
af den.
Kom og vær med til et 
gruopvækkende men også vigtigt 
foredrag, som vil gøre os klogere på 
et uhyggeligt kapitel i vores historie 
samt give os stof til eftertanke.
Gratis entré – kaffe & kage 25 kr.

Onsdag den 4. maj kl. 20.00
4. Maj-gudstjeneste  
i Nordby kirke
At mindes for ikke at glemme. 
I anledning af Danmarks 
befrielsesdag den 5. maj samles 
vi aftenen forinden til en 
højtidelig stund i kirken, inden  
vi med fakler går i samlet trop 
op til Vestre kirkegård, hvor vi lægger en krans til minde om 
dem, der mistede livet under 2. Verdenskrig.
Medlemmer fra Fanø Marineforening og spejdere fra Fenja-
gruppen deltager også.

Okkergul pletvinge – et kort sommerfugleliv

Send foto til mail@fanoeposten.dk eller indléver den udfyldte 
krydsord til: Fanø Posten, Hovedgaden 75, Fanø – senest den  
27. april 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: Britha Olesen, Søndre Engvej 16, 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  
7. maj

Deadline  
27. april

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.

Vidste du
at du kan tilgå selvbetjenings- 
portalen på www.fanonet.dk,  
og administrere mail, betaling, 
skifte tv-pakke og meget mere?

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

godt tilfreds med, at hun 
havde fundet et sted til 
de kommende larver med 
mange foderplanter og et 
varmt mikroklima.

Efter et par uger kom 
larverne ud. De begyndte 
straks at æde små huller i 
foderplanterne. Samtidig 
lavede de i fællesskab et 
spind hen over planterne. 
Det skulle isolere, så de 
kunne holde varmen i boet 
og samtidig beskytte sig 
mod fjender. 

Lever i fællesskab
De næste 10 måneder lever 
larverne i et fællesskab un-
der spindet. De æder, æder 
og æder, samtidig med at 
de flytter spindet til nye 
værtsplanter. Når vinteren 
kommer, forstærkes spin-
det, så det kan klare kul-
de, sne og regn - ja selv en 
oversvømmelse. 

I dette forår varmede 
solen spindet op – og så 
begynder larverne at æde 
igen. Det var lige her, Anne 

Mette fandt dem. Lige nu i 
de kolde dage æder de ikke 
meget, men når temperatu-
ren bliver 13 grader, begyn-
der de igen og æder videre 
april måned ud. De skal 
være tykke og fede, inden 
de skal forpuppe sig og for-
vandle sig til sommerfugle.

Midt i maj kommer den 
flotte okkergul pletvinge 
ud af puppen. Det er den, 
vi lægger mærke til. Det er 
den, vi vil passe på, og den 
vi laver vores haver vilde 
for, men den voksne som-
merfugl lever kun godt en 
uge. I den tid når den at 
parre sig og få lagt nye æg. 

10 måneder af okkergul 
pletvinges liv går som larve 
med at æde sig tyk og fed. 
At være sommerfugl er en 
meget kort del af dens liv. 
Så når du laver din have 
vild, så husk foderplanter-
ne til larverne.

Tekst og foto: Søren Vinding

Midt i maj kommer den  
flotte Okkergul pletvinge  
ud af sin puppe.

Okkergul pletvinge lever i 10 
måneder som larve og kun i 
en uge som sommerfugl.

Okkergul pletvinge – et kort sommerfugleliv


