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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!

FanøVand
Administrationen ved Fanø Vand A/S  
holder sommerferielukket i ugerne 29, 30 og 31
Hvis der i perioden er spørgsmål vedrørende vand  
– ring venligst 40 13 22 68  
og vedrørende spildevand – ring venligst 40 98 64 84.

INDBYDELSE

PÅ FANØ

ONSDAG DEN 17. AUGUST KL. 17-19
på Fanø Bryghus, Strandvejen 5 i Nordby på Fanø.

Kl. 17.00 – 17.05 Velkomst ved formand for Socialdemokratiet på Fanø  
 Johan Brink Jensen.
Kl. 17.05 – 17.20 Direktør Sofie Jansen fortæller om Fanø Bryghus,  
 udvikling og til kåring af Årets Bryghus 2021.
Kl. 17.20 – 17.50 MF Anders Kronborg fortæller om aktuelle politiske emner  
 – herunder perspektiver på det kommende Folketingsvalg 2022.
Kl. 17.50 – 18.05 Øl – Pause.
Kl. 18.05 – 18.45 Åbne spørgsmål til Anders Kronborg og Johan Brink Jensen  
 – for eksempel om adgang til rent drikkevand, nyt hotelprojekt  
 i Rindby Strand, Lycium ved Fanø Bad osv.
Kl. 18.45 – 19.00 Afrunding v/Anders Kronborg og Johan Brink Jensen.

Tilmelding til: Formand for Socialdemokratiet på Fanø Johan Brink Jensen på:  
jbj@fanoe.dk senest mandag den 15. august 2022 kl. 18.00
Der kan købes mad i David Apels Foodtruck – placeret ved Fanø Bryghus.
Til de første 30 tilmeldte er der en gratis øl – så kom til tastaturet.

Bedste sommerhilsner
Bestyrelsen for Socialdemokratiet på Fanø

Socialdemokratiet starter dette efterårs politik og det kommende 
folketingsvalg med et arrangement på Fanø i samarbejde med Esbjerg Kredsen:

FESTDAG – Perfekt med 
vind til fanerne, til Dan-
nebrogs flotte blafren i flag-
stangen på møllebanken og 
til møllens perfekt susende 
vinger. Dertil sol uden 
hede. 

Man skulle tro, at Fonden 
Gamle Sønderho havde en 
særlig aftale med vejrgu-
derne, så skøn var årets 
Sønderhodag.

Smilene var da også bre-
de fra start til slut. Dog var 
avisen fraværende, da der 
blev danset og festet til den 
årle morgen, men mok ikke 
også humøret var højt her?

Fiffige folk blandt ar-
rangørerne havde fået en 
smart idé ved indgangen: 
Et højtsiddende skilt med 
QR-koden til MobilePay. En 
toiletløsning kunne være 
næste opgave. Der er langt 
til rutebilstationen.

Efter en glad velkomst fra 
formand Susanne Winsløw 
og en sang, som publikum 
ikke var gode til at synge 
med på, fulgtes det vanlige 
program. Kulturministeren 
havde meldt afbud, men en 
veloplagt borgmester Frank 

Jensen fik i stedet æren af at 
holde festtalen. 

Han takkede og minde-
des sine år som uddelersøn 
i Sønderho. Og han glæde-
de sig over, at forne tiders 
stridigheder mellem Søn-
derho og Nordby var bilagt. 

Nu samles alle borgere om 
hele øens ve og vel.

Og selvfølgelig blev der 
danset, og der blev fortalt 
om dragterne, ligesom der 
var en smuk prolog. 

I sin afslutningstale tak-
kede formanden de 26 

Man skulle tro, 
at Fonden Gamle 
Sønderho havde en 
særlig aftale med 
vejrguderne, så 
smuk var dette års 
Sønderhodag

En Sønderhodag med sol og brede smil

Der var en stor overvægt af kvinder i optoget.

Fra hestevognen havde børnene et godt overblik.

En høj hat kan nu gøre noget for en ung mand.
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Fanø Late Night
Onsdag den 6/7 – 13/7 – 20/7 – 27/7 – 3/8

På Hovedgaden i Nordby kl. 18–22

Aktiviteter kan variere fra uge til uge, men der er garanti for masser af Fanø-stemning alle uger.

Hils på  
den søde

Fanøpige og  
sælmaskotten  

Ebbe

Musik, Tanz,  
Aktivitäten für Kinder,  

Boutique und Restaurant  
geöffnet – und jede Menge 

Fanø-Atmosphäre.
Mittwochs von 18–22  
Uhr in den Wochen  

27 – 31.

Masser af 
musik, dans  

& Fanødragter  
i Hovedgaden

OBS! 
Søndagsåbent
i mange butikker  
og spisesteder  

i hele juli

Ponyridning, 
Børnefærgen Fenja, 
snobrød og andre  
sjove aktiviteter 

for børn

Butikker  
og spisesteder  
holder åbent  
fra 18–22 

børn, der havde solgt over 
5000 lodsedler samt alle, 
der hvert år kommer til-
bage til Sønderho på dagen.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

En Sønderhodag med sol og brede smil

Borgmester Frank Jensen mindedes sin tid som uddelersøn.

Det flotte optog på vej fra byen mod Sønderho Mølle.

Møllen stod skarpt mod den blå himmel og de hvide skyer.


