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LEG – Skovlegepladsen 
mellem Rindby og Søn-
derho er en stor attraktion, 
og legepladserne i Tempo-
skoven nær kirkegården i 
Nordby samt legepladsen 
ved Realen vedligeholdes 
alle af en støtteforening, 
bestående af frivillige. 
Og selv om der for nylig 
har været problemer med 
smadrede flasker ved Rea-
len, går det godt for især 
Skovlegepladsen, hvor støt-
teforeningen håber snart at 
få etableret en tovbane.

”Vi holder generalfor-
samling den 24. maj, men 
jeg kan allerede nu oplyse, 
at de tre legepladser er 
meget besøgt. Især Skovle-
gepladsen har haft et helt 
enormt besøgstal i 2021,” 
fortæller formand Ove Gejl 
Christensen.

”Desværre var der ikke 
tæller på hele året, men 
vi skønner cirka 70.000 i 
2021. Det har vi kun været i 
stand til at håndtere i kraft 

af mange frivillige, 
som gør en uvur-
derlig indsats for 

at holde Skov-
legepladsen 
ren og ryd-
delig,” til-

føjer han.
”Fanø 

Skovlege-
plads 
Støtte-

forening 
har 
brug for 

økono-

misk støtte. Heldigvis er 
der firmaer og private der 
støtter Skovlegepladsen 
med større eller mindre 
beløb og frivilligt arbejde. 
Danibo er igen i år en stor 
bidragsyder både med 
et stort pengebeløb samt 
trækvogne, men yderligere 
har Esmark støttet med tre 
trillebøre, og Fanø Auto-
værksted og Fanø Angus 
og Merino med hver et 
sponsorat. Fanø Sparekasse 
og private har også støttet 
med et pæne beløb. Fanø 
Skovlegeplads’ Støttefor-
ening har også fået mange 
medlemmer. Tak til jer alle. 
Det er dejligt at mærke den 
store opbakning, der er til 
Fanø Skovlegeplads’ Støtte-
forening,” lyder det fra for-
manden her ved indgangen 
til den ny sæson.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Fanø
Kommune
www.fanoe.dkFolkeafstemning  

onsdag den 1. juni 2022
Brevstemmeafgivning:
Der kan brevstemmes i borgerservice Fanø Rådhus 
i den ordinære åbningstid fra onsdag den 20. april 
2022 til og med lørdag den 28. maj kl. 16.00.

Uden for åbningstiderne er det muligt at lave 
tidsbestilling ved at rette henvendelse til 
borgerservice på telefon 76 660 643.

Borgerservice holdes ekstraordinært åbent for 
brevstemmeafgivning fredag den 20 maj 2022 i 
tiden mellem kl. 16.00 og 18.00 og lørdag den 28. 
maj 2022 i tiden mellem kl. 09.00 og 16.00.

Vælgere, der på grund af handicap eller manglende 
førlighed ikke kan møde op på afstemningsstedet på 
valgdagen, kan afgive brevstemme i eget hjem. 

Vælgere, der ønsker at stemme i eget hjem, skal søge 
skriftligt om det i tidsrummet fra onsdag den 4. maj 
2022 til og med fredag den 20. maj 2022 kl. 18.00. 

For yderligere informationer henvises til Fanø 
kommunes hjemmeside www.fanoe.dk

– hele øen rundt !

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!

Glasskår ved 
legepladsen ved 
Realen, men eller 
god sæson for 
øens legepladser 

Skovlegeplads fik flot sæson 
med mange gæster i 2021

Aktiviteter i Sønderho til sommer

LANDSBYLIV – Heldigvis 
modtager vi her på redakti-
onen bladet Sønderho-nyt. 
Så vi iler med at fortælle, at 
Sønderho bobler af liv, også 
i år.

Først kan vi melde, at 
Pinsefestival er tilbage fre-
dag den 3. og lørdag den 4. 
juni. 

Det er med koncerter, bal, 
optog, workshop, børne-
dyrskue, grill og bar til de 

voksne. Det endelige, detal-
jerede program foreligger 
ikke endnu.

Museerne Den gamle 
Redningsstation, Sprøjte-
huset og Sønderho Mølle 

er åbnet for sæsonen og 
vil være det frem til 15. no-
vember. 

Hannes Hus åbner lør-
dag den 14. maj, derefter 
hver lørdag og onsdag i 
månederne maj og juni, 
tirsdag-søndag i juli august 
og september, alle dage 
klokken 14 til 16.

Sønderholiv vil fejre telt-
åbning den 8. og 9. juli. 11. 
til 17. juli er der danseefter-
middage for familier. 

Den 9. til 11. september er 
der septemberfest med bør-
nekor, børneteater og mor-
gensang, mad med mere.

-fina

Pinsefestival på 
plakaten den 3.  
og 4. juni

Sønderholivs cirkustelt, der blev indviet i 2021,  har 
genåbningsfest den 8. og 9. juli i år. Foto: Finn Arne Hansen.

• Fanø Skovlegeplads’ 
Støtteforening støtter 
flere legepladser på 
øen. Den holder sin år-
lige generalforsamling 
tirsdag d. 24. maj klok-
ken 10 i Fanø Roklubs 
lokaler i Nordby

• Hvis man vil være 
medlem, kan man 
kontakte formand Ove 
Gejl Christensen via 
fanoeskovlegeplads@
gmail.com eller telefon 
21 42 19 78. Medlems-

kontingent for 2022 er 
100 kr. eller hvad man 
har lyst til at bidrage 
med. Beløbet kan 
indbetales til konto 
9684 – 6520517977 eller 
via MobilePay,71485. 
Husk navn og eventuel 
e-mailadresse

• Hvis man gerne vil 
være sponsor, kan 
sponsoratbevis udfær-
diges ved at kontakte 
formanden

Fanø Skovlegeplads

Sabrina Rehmer fra Nieder Kassel nyder en frokost med sin fem-årige søn Leon Rehmer i solen 
på Skovlegepladsen. Hun, manden og bedsteforældrene har lejet et sommerhus i Sønderho for 14 
dage. Hun er kommet på Fanø nok 20-30 gange siden sin barndom og har selv leget her.

Legepladsen ved Realen i Nordby. Legepladsen ved Realen i Nordby. 


