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Fanø Sommerliv gentages i år
RINDBY – Også i år vil der – hvis byrådet også i 

år på sit kommende møde giver dispensation for støj-
kravene, og hvis miljømyndigheden i Esbjerg ikke 
siger stop – blive afholdt Fanø Sommerliv på Store-
toft 11 i Rindby. 14 korte koncerter er der planlagt. 
Et flertal i ENT-udvalget sagde nej, men det radikale 
medlem Mille René Larsen bad om at få sagen i byrå-
det. Og allerede nu har et flertal, bestående af R, V og 
S, besluttet sig for at give dispensation. Liste Ø og K 
er imod. Fanø Vesterland, der står bag Fanø Sommer-
liv, havde forinden oplyst kommunen om, at de ville 
miste en omsætning på seks millioner kroner, og at 
øen ville gå glip af mange turistindtægter, hvis Fanø 
Sommerliv måtte opgives.

Sønderho Havn er gjort klar til sæsonen
SØNDERHO – Her sidst på vinteren og i starten af 
foråret så Sønderho Havn noget tilsandet ud, men 
den er nu klar til sæsonen.

”Havnen er ikke længere tilsandet, idet Brinch & 
Brinch i sidste uge rensede havnen op,” fortæller 
Helle Holm-Nielsen, ny formand for Sønderho Havn 
Støtteforening.

”Pontonerne er på plads for enden af broen, så man 
kan lægge til. Endvidere vil den oprensede rende in-
den påske blive prikket, således at med kan sejle ind 
til Sønderho to timer før og indtil to timer efter høj-
vande. Det er dog altid klogt at kontakte Christian 
Fischer på telefon 40 45 09 93, før man begiver sig i 
mod Sønderho Havn i båd,” tilføjer hun. 

Øen rundt

KUNST – Vauw! Bare vent, 
til du ser værket Syndflo-
den på førstesalen af Fanø 
Kunstmuseum. Krestine 
Harboe, der er uddannet på 
Aarhus Kunstakakademi, 
har med værket skabt no-
get enestående. 

På et jernstativ har hun 
skabt en nedadgående bøl-
ge af fabelagtige keramik-
afstøbninger af stranden på 
Fanø. Inden de blev brændt 
i ovnen, hånddekorerede 
hun dem alle. Eller rettere 
sagt: Hun sprøjtemalede 
dem forsigtigt og omhyg-
geligt med en lille hånd-
sprøjte. Det tog to år!

Hendes inspirationer er 
blandt andet fundet i vøl-
vens spådom i Den ældre 

Edda om verdens under-
gang og genopståen. Ud-
stillingen, der kombineres 
med et lydværk, kan ses fra 
9. april til 26. juni.

Tabte somre hedder en 
udstilling af Jan Egesborg 
fra Sønderho, Johannes 
Töws og Ulrich Busk Hoff. 
Den er med grafik fra bogen 
af samme navn om Einstein 
og Bohr, der mødes og dis-
kuterer, mens spioner huse-
rer omkring dem. 

Udstillingen løber 9. april 
til 29. maj. Man kan lytte til 
en podcast undervejs.

Den faste udstilling, 
170 års vadehavskunst, er 
åben i hele sæsonen, fra 9. 
april til 23. oktober. Et ny-
indkøbt billede af August 
Wilckens, Badende drenge 
i Sønderho 1939, er med i 
år.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Krestine Harboes 
Forandringer og 
trioen Egesborg, 
Töws og Busk  
Hoffs Tabte somre 
er turen til  
Sønderho værd

Sæsonstart på kunstmuseet 
med to forrygende udstillinger

Åbningstider: Mandag-Fredag: 9.30-17.30  
Lørdag: 9.30-14.00

Garant Esbjerg
Ådalsparken 7, 6710 Esbjerg V  
Tlf. 79 13 78 78, www.garant.nu

GARANTBUSSEN  
er kommet fast til Fanø

Vores lokale Fanømand, 
Erik Hoe, er klar til at 
betjene jer med gulve, 

tæpper og gardiner.
Han har prøver i bussen 

og er klar til hurtig 
udrykning.

Erik kan kontaktes på
erik@garant.nu

eller tlf. 79 13 78 78
40 30 49 03

KOLLEKTIONS- 
PRØVER FRA:

Hovedgaden 61 – Nordby – 6720 Fanø  
www.kollektionshuset.dk

  
PBO, CULTURE, 

PULZ, HEARTMADE, 
RUE DE FEMME & 

LEVETE ROOM  

SAMT ET STORT 
UDVALG AF: 

MARTA DU CHATUEAU,  
ONE TWO LUXZUZ,  

ICHI & NÜMPH 

Museumsformand Birgit Knudsen ved den grafik,  
hun bedst kan lide fra Tabte somre.

Kunstmuseet åbner sæsonen 
med to sær udstilinger
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TabTe somre
9.4 – 29.5 2022 Forandringer9.4 – 26.6 2022

Invitation til ferniseringlørdag d. 9. april 2022
Klokken 13:Åbning af udstillingen Tabte somre

Klokken 14:Åbning af udstillingen Forandringer


