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90-årig tysk gæst er kommet her i 60 år
FANØ – 22. maj fejrede Fanøs nok mest trofaste gæst 
fra nabolandet Tyskland sin 90-års fødselsdag i et 
sommerhus på Fanø sammen med i alt tre genera-
tioner af familien, fortæller datteren Marlis Goering. 
Det var en helt særlig dag, for samtidig kunne 
familien fejre, at fødselaren i år er kommet til Fanø 
60 gange på 60 år! Mange gange har opholdet strakt 
sig over hele seks uger. Jubilæet blev fejret med et 
hædersdiplom til Evelyn Fliesel, underskrevet af 
borgmester Frank Jensen. Vi siger tillykke og tak for 
alle besøgene! 

Jørgen Olmer er gæsteudstiller i galleri
RINDBY– Fanø Strandgalleri ved Rindby Strand har 
lørdag den 4. juni klokken 14-17.30 en fernisering i 
anledning af en ny særudstilling med Jørgen Olmer, 
der udstiller seks håndkolorerede skulpturer i juni. 
Skulpturerne er ved første øjekast dekorative, men 
bruger man lidt længere tid på at betragte serien, får 
man øje på de mindre elementer i kompositionerne.  
Geometriske frie former på skulpturernes overflade, 
der tilslører de overordnede skulpturelle former og 
komposition, lyder det.  Skulpturerne er konstrueret 
af materialer fra havet, strandingstræ af ældre og 
nyere træstykker og samlet til stabil form med pil. 
Det geometriske udtryk i kunsten slog igennem med 
stilretningen supermatrismen og videreudviklede 
sig via die stijl til moderne tids beslægtede mestre R. 
Jacobsen og R. Mortensen.

Fanø Skole er blandt de bedste skoler til idræt
FANØ – Fanø Kommune er blandt otte kommuner, 
der skiller sig særligt positivt ud ved at prioritere 
idræt og bevægelse i skolen højt. Det udløser titlen 
Skoleidrætskommune 2022.

”Vi er glade for og stolte over titlen, som er et flot 
skulderklap og et tegn på, at vi såvel fra politisk side 
som fra skolens side prioriterer det og har fokus på 
området. Det er vigtigt, da bevægelse er sundt for 
eleverne, fremmer trivsel og læring og kan have en 
gavnlig effekt i andre fag i skolen,” lyder det fra An-
ders Frey, formand for Børne- og Kulturudvalget.

Øen rundt

Et 360 graders fugleperspektiv
Vendehalsen er i grunden 
en spætteart, der er bega-
vet med en dynamik og en 
adræthed, de færreste fugle 
kan matche. Den kan dreje 
hovedet næsten 360 gra-
der, og det bruger den i sin 
søgen efter myrer og my-
repupper, som den fodrer 
sine unger med. 

Da vendehalsen samti-
digt har et øgleagtigt ud-
seende og ansigt, så er den 
noget helt specielt i natu-
ren. Dens udseende, evnen 
til at dreje hovedet og dens 
hvæsende stemme får an-
dre til at se vendehalsen 
som en slange, og det kan 
skræmme eventuelle fjen-
der.

Den forekommer på træk 
i Danmark og har tidligere 
været mere almindelig som 
ynglefugl, men er nu mere 
fåtallig på grund af vo-
res skoves udvikling mod 
mere kulturskov. Dette ser 
dog nu ud til at ændre sig, 

og så kan den igen blive 
mere almindelig. 

Den er nemlig en hulru-
ger, og skal således bruge 
gamle rådne stammer til 
at kunne yngle. Derfor er 
gamle urskove dens yng-
lehabitat, og her sidder 
den ved myrestier og med 
sin lange klæbrige spætte-

tunge fanger den myrer og 
den kan tage op til 10.000 
pupper om dagen til eget 
og ungernes brug.

Vendehalsen ses under 
trækket i vadehavsregio-
nen i april og maj samt igen 
på returtrækket til tropisk 
Afrika i skovtykninger, ha-
ver og kirkegårde, og hvis 

man skræmmer den op, fly-
ver den typisk fra jorden i 
en tung doven flugt til nær-
meste træ, hvor du med for-
sigtighed kan nærme dig 
denne spændende fugl.

Tekst og foto:  
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Vadehavets fugle

Vendehalsen har en hvæsende stemme som en slange, og det kan skræmme fjender væk.  
Til faste ruter og til 
sommerferieafløsning søges 
friske bude på mindst 13 år
God løn, feriepenge og arbejdsskadeforsikring. 
Og for faste bude er der andre goder.

Send et par ord til  
mail@fanoeposten.dk  
eller send en SMS til 42 41 09 99

Avisbude søges

Anne-Mette arbejder både globalt og lokalt

IVÆRKSÆTTERI – Anne-
Mette Jensen fra Nordby er 
ikke bange for at springe. 
Hun har allerede været vidt 
omkring som dekoratør, 
mediegrafiker, art director 
og popcornsælger i cirkus. 

Så da hun i 2019 var på 
barsel, begyndte hun at 
spekulere på, om hun ville 
fortsætte med at pendle fra 
Aarhus til Lego i Billund. 
Svaret blev nej. Hun ryk-
kede teltpælene og flyttede 
til Fanø. Bare sådan.

”Det første år hjemme-
passede jeg mine børn. 
Den ordning havde de ikke 
i Aarhus, men det havde 
Fanø. Det var en god måde 
at lære Fanø at kende på, 
stille og roligt,” fortæller 
hun.

Stiftede firma
I 2020 stiftede hun sit firma, 
Wadehaw. Og hun har nu 
skruet sit liv sammen, som 
hun ønsker det.

”Hvis solen skinner, kan 
vi gå til stranden lige her 
i nærheden, og så kan jeg 

arbejde på nogle andre 
tidspunkter,” fortæller hun 
med et smil.

Cirka to gange i måne-
den skal hun dog til Aar-
hus, hvor hun er fast free-
lancer som art director på 
Arlas digitale inhouse-
bureau The Barn. Men det 
meste kan klares fra hjem-
mekontoret.

”Der var Corona faktisk 
fantastisk, for folk opda-
gede jo, hvor meget, man 
kunne klare på afstand og 
på Teams,” siger hun og 
peger på den farverige bag-
grund på væggen bag sig.

”Det er min Teams-bag-
grund,” griner hun.

De, der ikke har brugt 
Teams, skal måske lige 

have forklaret, at det er et 
computerprogram, man 
kan afvikle videomøder 
med.

Tre uddannelser
Da hun har tre uddannel-
ser, kan hun lidt af hvert. 
Og det har gavnet hende.

”Jeg kan godt lide at være 
både global og lokal. Hos 

Skippede Aarhus 
og job hos Lego 
for at være 
selvstændig med 
sit firma Wadehaw 
på Fanø. Det har 
hun ikke fortrudt

Fødselaren Evelyn Fiesel. Foto: Marlis Goering
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• Lør. 4/6 kl. 13, Fanø 
Kunstmuseum: Fernisering  
af Blå – En udstilling om øen  
i havet. Fanø, flora og fauna  
af Eva Louise Buus.

• Lør. 4/6 kl. 13.30, Nordby 
lystbådehavn: Sæl-sejlads med 
Martha. Se alle ture og book  
på marthasonderho.dk

• Lør. 4/6 kl. 14, Fanø 
Strandgalleri, Kirkevejen 
i Rindby: Fernisering af 
særudstilling, Jørgen Olmer.  
Lør. 4/6 kl. 15: Fra Bakskuld til 
Sønderho Forsamlingshus: Optog 
i anledning af Pinsefestival 2022

• Lør. 4/6, Sønderho 
Forsamlingshus og festteltet: 
Kl. 17 levende musik, kl. 19 
pinsekoncert med Tallari, irske 
folkemusikere fra København  
og kl. 22 pinsebal med lokale  
og internationale musikere. 
Entré, billetter i teltet  
og forsamlingshuset.

• Lør. 4/6 kl. 19.30 og søn. 5/6 
kl. 14, Fanø Biograf, Lodsvej 3, 
Nordby: Downton Abbey – En ny 

æra. Åbningstider og program  
i øvrigt: fanoebiograf.com

• Lør. 4/6 kl. 20: Hjørnekroen 
i Nordby: Orientalsk Café, 
danseopvisning. Arr.: KUK:

• Søn. 5/6 kl. 15, Realen – Fanøs 
Kulturhjerte, Niels Engersvej 
5a, Nordby: Indvielse af 
stjerneparaden Walk of Fame. 
Alle er velkomne

• Søn. 12/6 kl. 11-12, ved Nordby 
Kirke: Friluftsgudstjeneste

• Tor. 16/6 kl. 19-21, Rindby 
Forsamlingshus: I selskab med 
ånder, klarsynsaften med  
Dortea Uggerhøj. Entré, book  
på rindbyf.nemtilmeld.dk

• Lør. 18/6 kl. 10.30-12.30, 
Rindbyvej 3, Mad på bål. Entré, 
book på fof.dk/da/vest

• Søn. 19/6 kl. 13, Albue Fuglekøje: 
De vilde blomsters dag med 
Søren Vinding og Christina 
Løjtnant. Hør også om det 
usynlige kreaturhegn No Fence. 
Arr.: Dansk Botanisk Forening, 
DN Fanø og Fanø Natur

• Søn. til fre. kl. 11-15, Fanø 
Museum, Nordby: Åbent alle 
dage undtagen lørdag. Entré

• Man. til fre. kl. 10.30-15.30,  
lør. kl. 10-14: Fanø Skibsfarts-  
og Dragtmuseum, 
særudstillingen Dødt Skib?, 
riggerloftet med mere. 

• Tir. til søn. kl. 13-17, Fanø 
Kunstmuseum, Sønderho: 
Udstillingerne Forandringer af 
Krestine Harboe samt Fanø,  
flora og fauna af Eva Louise Buus  
samt udstilling med Jakob 
Agersnap-billeder, dertil 
den faste udstilling 170 års 
vadehavskunst.

• Gudstjenester i øvrigt:  
Se kirkernepaafano.dk

Det sker på Fanø fra 4/6 til 2/7 2022
Udvalgte begivenheder på Fanø i perioden den 4. juni til den 2. juli 2022

Er du over 18 år, kan lidt tysk, er smilende 
og glad for at tale med turister?

Så kunne du være den, vi søger som avisuddeler  
på havnen i Esbjerg lørdag den 2., lørdag den 16.  
og lørdag den 30. juli fra klokken 9.

Du får en god løn og færgen betalt.

Send et par ord til  
mail@fanoeposten.dk  
eller send SMS til 42 41 09 99 

Avisuddeler søges

Anne-Mette arbejder både globalt og lokalt

The Barn arbejder jeg med 
kampagner i blandt andet 
England og Holland, og på 
Fanø arbejder jeg for Nord-
by Handelsstandsforening. 
Jeg har blandt andet tegnet 
den lille modelfærge på 
Tinghustorv, som børnene 
klatrer på samt handels-
standsforenignens sælma-
skot Ebbe,” fortæller hun.

Hun kan også godt lide 
at hjælpe de lokale forret-
ningsdrivende på vej med 
blandt andet annoncer, lo-
goer og Markedsføring 
Fanø med deres store Fanø-
katalog.

Kreative Fanø
Hun beskriver sig selv som 
projektorienteret, idémager 
og konceptudvikler. Og det 
er i den forbindelse kun en 
fordel at være på Fanø.

”Folk udefra opfatter 
Fanø som et kreativt sted. 
Det gør de ikke med Es-
bjerg,” siger hun.

Hun er tilfreds med sit 
spring til Fanø.

”Jeg har en hverdag med 
balance, spændende opga-
ver og tid til at nyde livet 
på øen. Det er også sjovt at 
bygge et nyt netværk,” slut-
ter hun.

 
Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

• Stammer fra  
Bramming

• Født den 3. oktober 
1984

• Er uddannet dekoratør 
fra dekoratørskolen 
i Svendborg og med 
læretid i Bilka

• Har taget medie-
grafikeruddannelse på 
Aarhus Tech, og var i 
lære som art director 
hos Envision reklame-
bureau i Aarhus

• Har rejst med  
Cirkus Benneweis  
som popcorn-sælger

• Har lavet projekter  
for Den Gamle By  
i Aarhus

• Fra 2013 job som art 
director hos Lego  
i Billund, pendlede  
fra Aarhus. Sagde  
op i 2019, da hun var 
på barsel

• Flyttede til Fanø i 2019
• Har en datter og  

en søn

• Hjemmepassede  
sine børn det første år 
på Fanø

• Stiftede i 2020 sit eget 
firma, Wadehaw

• Er fast freelancer hos 
Arlas digitale inhouse-
bureau The Barn

• Udfører desuden  
opgaver for blandt  
andre Nordby  
Handelsstands-
forening, butikker  
og lignende

Anne-Mette 
Jensen

Ny livsstilsbutik i Nordby: Fru Sørensen
NORDBY – Nordby fik 18. maj en ny interiør- og livs-
stilsbutik, Fru Sørensen. Den ligger mellem Spare-
kassen og glaspusteriet på Hovedgaden. Der sælges 
møbler, belysning og brugskunst til både huset, ha-
ven og sommerhuset. Butikken rummer alt fra store 
danske boligmærker som Nordal og House Doctor 
til små producenter af håndlavet keramik. Udover 
det indendørs butikslokale byder Fru Sørensen også 
på en hyggelig gårdhave og et orangeri med møbler, 
tekstiler og brugskunst til haven, altanen eller ude-
stuen.

“Jeg har altid været vild med en frodig og organisk 
indretningsstil. Jeg har håndplukket alle produkter 
til butikken, og valgt de varer, som jeg synes havde 
noget særligt over sig,” fortæller butikkens indeha-
ver, Annemette Sørensen.

Hun har tidligere arbejdet med it inden for mode-
branchen, og butiksåbningen en mangeårig drøm, 
der er gået i opfyldelse.

“Jeg er kommet på Fanø i mange år, og har længe 
gået med idéen om, at åbne en butik herovre,” fortæl-
ler hun.

Lægehuset Fanø er solgt til Fredericia-læge
FANØ – Lauge Sidelmann har med virkning fra 1. 
juni 2022 solgt sin klinik, Lægehuset Fanø, til prakti-
serende læge Birgitte Brinck-Jensen fra Fredericia, op-
lyser klinikken på Facebook. Både Lauge Sidelmann 
og Ulrik Kirk fortsætter som vikarlæger i huset. 
Overdragelsen markeres med en reception torsdag 
den 30. juni.

Den Jyske Elektriker udvider servicen på Fanø
FANØ – Lidt nyt fra håndværkernes verden: Den Jy-
ske Elektriker opkøbte den 15. maj Vestklima og står 
nu stærkere, når det gælder servicen til Fanøs borgere 
og erhvervsliv fortæller indehaver Martin Nim Jen-
sen. I forvejen opsætter firmaet mange varmepumper 
på øen, men nu kan der med de nye specialister om-
bord med samlet 30 års erfaring tilbydes stor set alt 
inden for klimaløsninger, LED-belysning, erhvervs-
varmepumper, køleanlæg, ladebokse, solcelleanlæg, 
klimaanlæg, el-installationer og energirådgivning. 
Der er nu i alt 14 medarbejdere.

Øen rundt

Annemette Sørensen (tv.) sammen butiksassistent Vibeke 
Schneider. Foto: Fanø Posten

Anne-Mette Jensen.

Anne-Mette Jensen har 
som mange andre små 
selvstændige på Fanø 
hjemmekontor. Den farverige 
baggrund er hendes Teams-
baggrund. 

Anne-Mette Jensen har skabt 
modelfærgen på Tinghustorv.


