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SUNDHEDSMISSIONEN 

PaleoPower
Stedet for velvære, aktivitet og afslapning 

– hvor DU er midtpunktet!

www.paleopower.dk
PaleoPower • Stinne Berg • Hovedgaden 107, Fanø

telefon  24 80 17 87 • mail  info@paleopower.dk

Som lokal folketingskandidat burde du måske reservere plads  
i både Fanø Posten og Hjerting Posten allerede nu.  
Dine konkurrenter er begyndt at kontakte os.
 
Effektiv annoncering:
Sommeroplag på alt 19.000
Læses af cirka 40.000 vælgere*
 
Du får en ekstra god demokratirabat  
ved at reservere inden 30. juli
 
Kontakt:
mail@fanoeposten.dk
 
Er du i tvivl om noget, så ring 75 47 09 99  
mellem kl. 8 og 12
 
* Estimat ud fra 2,1 person  
per husstand / sommerhus

De Radikale har udskrevet valg

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

POLITIK – Byrådsmedlem 
og gruppeformand Christi-
an Lorenzen, der var med 
til at sikre Det Konservati-
ve Folkeparti tre mandater 
i Fanø Byråd, er blevet valgt 
til folketingskandidat i Syd-
jyllands Storkreds. Dermed 
er der en fair chance for at 
Fanø får sit eget folketings-
medlem med de fordele, 
det har. Partiet står jo godt 
i meningsmålingerne.

”Jeg er de seneste godt 
seks år med jævne mel-
lemrum blevet prikket til af 
folk i det sydjyske område, 
som kender mig politisk, 
og som synes, jeg skulle 
stille op. Så det er altså ikke 
en beslutning, der er truf-
fet ’over natten’ – den har 

været længe undervejs, 
den har skullet modnes, 
for det er en ressourcekræ-
vende opgave i sig selv at 
skulle føre en folketings-
valgkamp, og jeg er enormt 
ydmyg overfor det store 
ansvar, der ligger i det, hvis 
man skulle blive betroet 
hvervet at repræsentere 
borgerne i Sydvestjylland 
på tinge”, siger Christian 
Lorenzen.

Stor interesse i politik
”Jeg har altid haft en stor 
interesse i politik, ikke bare 
lokalt, men også nationalt 
og internationalt. Og de 
arenaer hænger i virke-
ligheden for mig uløseligt 
sammen – man kan ikke 

skille dem ad. Jeg har gen-
nem de sidste godt otte år 
opbygget en viden og erfa-
ring i det kommunale regi, 
som jeg naturligvis vil tage 
mig med ind i den natio-
nale politik, og jeg har be-
stemt heller ikke tænkt mig 
at kvitte kommunalpolitik-
ken, hvis jeg skulle opnå 
valg til Folketinget. For jeg 
ser det helt klart som en 
styrke, at der er en direkte 
kobling fra Christiansborg 
ud til virkeligheden, som 
den ser ud i Sydvestjylland. 
Jeg er født og opvokset her, 
jeg bor her, og det bliver jeg 
ved med – for jeg synes jo, 
at vores region, hele Vade-
havsområdet, er et af de 
mest unikke områder i hele 
landet,” tilføjer han.
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