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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!

BLÅ  
4. juni – 23. oktober 2022

Invitation til fernisering 
lørdag den 4. juni 2022 kl. 13.00 
Åbning af udstillingen Blå ved Anders Frey,  
formand for kulturudvalget Fanø Kommune,  
og kunstneren Eva Louise Buus

Fanø Kunstmuseum  Nord Land 5,  
Sønderho - Tlf. 75 16 40 44

KOM TIL ÅBNING AF  
FANØS NYE TURISTKONTOR

Fredag den 10. juni kl. 14.30 - 16.00 slår vi dørene op 
til det nye turistkontor på Langelinie 5, Nordby.

Borgmester Frank Jensen og Destinationschef Hans 
Peter Folmann byder velkommen, og vil i fællesskab 

løfte sløret for de nye lokaler på havnefronten.

Slagter Christiansen og Fanø Bryghus  
sponsorerer lidt godt til ganen.

Kom og vær med til at gøre det  
til et brag af en åbningsfest!

Mange hilsner
Destination Vadehavskysten

DE VILDE BLOMSTERS DAG 
Tag på tur med Søren Vinding Tag på tur med Søren Vinding 
og Christina Løjtnant  og Christina Løjtnant  
søndag den 19. juni kl. 13  søndag den 19. juni kl. 13  
og oplev planterne  og oplev planterne  
på Fanøs østkant og  på Fanøs østkant og  
No Fence projektet.No Fence projektet.
Mødested Albue FuglekøjeMødested Albue Fuglekøje

Turen arrangeres af Dansk Botanisk forening i samarbejde med DN Fanø og FanøNatur Turen arrangeres af Dansk Botanisk forening i samarbejde med DN Fanø og FanøNatur 

på Fanø

Forslag om borgerberedskab 
blev mødt med stor interesse

BEREDSKAB – Der var 
stuvende fuldt, og det var 
svært at høre noget på de 
bageste rækker, da Bered-
skabsforbundet i samarbej-
de med kommunen, poli-
tiet og det lokale beredskab 
mandag den 30. maj holdt 
møde på Realen om stif-
telse af et borgerberedskab 
på Fanø. 

Men en succes blev det. 
Omkring halvdelen af de 
fremmødte rakte hånden 
op, da mødet skulle slutte, 
og de fremmødte blev bedt 
om at vise deres interesse 
for at være med.

Men tilbage til start. Ef-
ter en velkomst af borg-
mester Frank Jensen var 

der forskellige oplæg om 
det nationale, regionale og 
lokale beredskab, og idéen 
om borgerberedskabet blev 
forklaret, blandt med bag-
grund i oversvømmelserne 
i Roskilde Fjord under stor-
men Bodil.

Fanø noget særligt
Jens Mølgaard, bered-
skabschef ved Sydvestjysk 
Brandvæsen, fortalte blandt 
andet, at Fanø er i en sær-
lig situation, da man ikke 
kan være sikker på, at fær-
gen altid kan sejle materiel, 
brandbiler og lignende til 
øen. 

”Derfor har øen også to 
stærke stationer plus et fri-

villigt beredskab på Vang-
led,” fortalte han.

Men et borgerberedskab 
kan være en yderligere 
styrkelse. Vi får flere og 
flere ’klimahændelser’, og 
et borgerberedskab kunne 
sørge for indkvartering, 
forplejning, førstehjælp 
og sandsække til dem, der 
ikke er selvhjulpne. Men 
det handler også om, at vi 
skal være bedre til at passe 
på os selv, både når det an-
går sikring mod oversvøm-
melser og med brandsik-
ring, lød det på mødet.

Hvis man melder sig, vil 
det være lidt som at være 
hjerteløber. Man forpligter 
sig ikke til noget og kan 
roligt fortsætte med kon-
firmationsmiddagen, hvis 
man ønsker det. Men du 

vil får en SMS, hvis der bli-
ver brug for dig. Af samme 
grund forpligter man sig til 
at holde beredskabet orien-
teret om eventuelt nyt mo-
bilnummer.

Interesserede kan delta-
ge i tre kurser på Vangled 
i den kommende tid: Bo 
vandsikker mandag den 
13. juni 2022 klokken 19-21, 
Bo vandsikker tirsdag den 
14. juni 2022 klokken 18.30-
20.30 og Bo Brandsikker 
onsdag den 22. juni 2022 kl. 
18.30-21.30.

Man kan tilmelde sig ved 
for eksempel af skrive til 
kommunens koordinator, 
planlægger Malene Biele-
feldt på bgtmmb@fanoe.dk.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

60 borgere deltog i møde om borger
beredskab, halvdelen vil på kursus

Beredskabschef Jens Mølgaard, Sydvestjysk Brandvæsen, Beredskabschef Jens Mølgaard, Sydvestjysk Brandvæsen, 
havde tilhørernes fulde opmærksomhed på borgermødet.havde tilhørernes fulde opmærksomhed på borgermødet.


