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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

Så blev det sommer på 
Fanø. I de næste tre-fire 
måneder vil øen være fyldt 
af farver. Det sørger øens 
planter, træer og buske 
for. Selv den grønne farve 

i græs kan findes i mange 
nuancer. Har du prøvet på 
søndagsturen at samle en 
buket græs og tælle farve-
nuancerne?  Eller bliver der 
en mulighed den 19. juni, 
hvor De Vilde Blomsters 
Dag også fejres på Fanø.

Én af Fanøs klit-urter, Ve-
rionca officinalis eller læge-
ærenpris skal være temaet i 
denne klumme. 

Går man en tur i Fanøs 
grønne klitter, dukker den 
op alle steder. Den har en 
lang, krybende, men opad-
stigende stængel med lyse-
blå blomster i en klase. 

Kigger man nærmere på 
blomsten og er åben for for-
tolkninger, dukker et bil-
lede af Jesus’ åsyn op i de 
blå blomster. Det latinske 
navn kommer, fordi Vero-
nika tørrede Jesus’ ansigt 
for sved med sin svededug, 

da han var på vej til Golga-
ta. Denne gestus efterlod et 
mærke, som ligner det, du 
kan se, når du kigger æren-
pris dybt i øjnene.

Brugt som folkemedicin
Når en plante også hedder 
officinalis, har den været 
brugt i folkemedicinen. 
Læge-ærenpris brugtes 
mest som grødomslag til 
gigt, bylder og især be-
tændte sår. 

Den havde også ry for at 
være slankende. Den medi-
cinske virkning kan skyl-
des bitterstoffer og flygtige 
olier, men de er ikke nær-
mere identificeret. Jeg har 
ikke kunnet finde noget 
om brugen på Fanø, men så 
tæt som læge-ærenpris kan 
stå her, kunne man næsten 
forestille sig, at nogen har 
brugt den.

Send foto til mail@fanoeposten.dk eller indléver den udfyldte 
krydsord til: Fanø Posten, Hovedgaden 75, Fanø – senest den  
22. juni 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: Jette Hofman Hansen, Ved Bavnen 40, Fanø
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Mandag den 6. juni kl. 11.00
2. Pinsedag – Musikgudstjeneste i Nordby kirke
Ved denne musikgudstjeneste 
får vi besøg af to dygtige 
musikere, som har spillet 
sammen i nogle år. Det 
drejer sig om Hanne Vinsten 
og Sanne Dyssegaard. 
Hanne, som tidligere har 
medvirket ved nogle af vores 
gudstjenester i Nordby kirke, er guitarist og sangskriver. 
Hun spiller ved gudstjenester og koncerter landet over både 
med egen musik og nye arrangementer af kendte salmer og 
sange. Sanne Dyssegaard er organist og pianist ved Sankt Hans 
kirke i Odense siden 2010 ed særligt ansvar for musikken til 
rytmiske højmesser. 
Kom til pinsegudstjeneste, hvor det klassiske og det rytmiske går 
op i en højere enhed, smukt båret af to dygtige musikere.

Søndag den 12. juni kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste
Kom og vær med til en sommerlig 
gudstjeneste under Guds himmel. 
Gudstjenesten vil finde sted midt 
på Fanø ved shelter-pladsen nær 
parkeringspladsen ved Albue 
Fuglekøje. Begge øens præster og 
nogle spejdere fra Fenja-gruppen 
vil medvirke til gudstjenesten, dertil 
musik af dygtige lokale musikere. 
Der vil være bål og mulighed for at købe lidt at spise. Man er dog 
også meget velkommen til at tage egen picnic-kurv og tæppe 
med ud til en festlig formiddag i det grønne. Vi håber, at vejret 
arter sig fra sin smukkeste side. 
I tilfælde af regn og dårligt vejr flyttes gudstjenesten til Nordby 
kirke og sognehuset. Der skal lyde en opfordring til, at vi alle 
hjælper hinanden ud til årets friluftsgudstjeneste ved eventuelt 
at køre sammen. Man er dog som altid også velkommen til at 
benytte kirkebilsordningen. Vi glæder os til at se jer.

Ærenpris er en historie om  
Veronika, svededug og folkemedicin
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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  
2. juli

Deadline  
22. juni

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

Nordby Renovation 
&  Slamsugning I/S

Slamsugning • Højttryksspuling
Kranarbejde udføres • Containere udlejes

40312337 - 40262337
Sønder Nytoft 13 - 6720 Nordby - Fanø

Måske jægerne? Læge-
ærenpris havde også ma-
giske egenskaber. Lagt un-
der låsen på jagtgeværet 
forhindrede den, at nogen 
forheksede våbenet. Den er 
også blevet brugt til te og 
der fortælles at under Sven-
skerkrigene i 1600-tallet 
blev de unge planter brugt 
som grøntsager.

Ja, det er sandelig en plan-
te, der bør æres og prises.

Tekst og Foto: Søren Vinding.

Læge-ærenpris med det 
latinske navn Verionca 

officinalis efter kvinden,  
der tørrede sved af Jesus  

på vej op ad Golgata.

Ærenpris er en historie om  
Veronika, svededug og folkemedicin

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 Fanønet er lokalt forankret?
Det betyder, at du ikke skal vente på 
hjælp “fra den anden side” hvis du  
skal have skiftet kabel eller et stik

Henvendelse på tlf. 75 16 13 86 (kontortid man-tor kl. 9-11) 
eller via www.fanonet.dk, når du har brug for hjælp. 

Følg også “Nordby Antenneforening Fanønet” på Facebook

VI HJÆLPER DIG MED ALLE 
ELEKTRISKE INSTALLATIONER!

• Varmepumper - 
     luft/luft og luft/vand
• Køleanlæg
• Erhvervs varmepumper
• Klimaanlæg
• Energirådgivning

• Elinstallationer 
• Sommerhus installationer
• Ladebokse
• Udskiftning af eltavler
• LED belysning
• Solcelleanlæg

Tlf. 70 70 70 81
www.denjyskeelektriker.dk

Tlf. 41 92 40 00
www.vestklima.dk


