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BADELIV – Vejrmeldin-
gen siger sol og varme. Så 
nu er det oplagt at tage på 
stranden. Skoleklasser, fri-
tidshjem og børnehaver er 
også velkomne til at kom-
me en tur på stranden for 
at møde livredderne, der 
gerne fortæller om bade-
rådene og lærer børnene 
om sikkerhed på stranden 
og i vandet. 

Onsdag den 17. august er 
sidste dag med livredderne 
på strandene, der traditio-
nen tro lukker for sæsonen, 
når skolerne begynder efter 
sommerferien, og den trav-
leste tid for livredderne er 
forbi.

"Det ser ud til, at vi får 
en god og lun afslutning 
på badesæsonen, og forhå-
bentligt vil mange benytte 
lejligheden til at få en sid-
ste dukkert på strandene 
med livredderne. I løbet af 
sæsonen har livredderne 
mødt og talt med mange 
strandgæster, og vi håber, 
at det har medvirket til, at 
endnu flere er blevet op-
mærksomme på, hvilke 
forholdsregler der kan gøre 
badeturen mere tryg," siger 
René Højer, projektchef i 
TrygFonden.

Mange danskere fortsæt-
ter med at bade og svømme 
langt ind i efteråret, og når 

der ikke længere er liv-
reddere til at holde øje på 
strandene, er det vigtigste 
råd, at man aldrig bader 
alene.

"Badevandet fortsætter 
med at være lunt i et godt 
stykke tid endnu, og flere 
og flere bader hele året. 
Samtidig er mange hav-
svømmere i fuld gang med 
at træne til TrygFonden 
Christiansborg Rundt og 
andre stævner i de kom-
mende måneder, så der vil 
være mange, der bader og 
svømmer i vandet langs 
kysterne. Vi anbefaler altid, 
at man aldrig bader alene 
og sætter sig ind i forhol-

dene på den enkelte strand, 
før man går i vandet. Især 
strøm og vindforhold ska-
ber farlige situationer, og 
derfor er det godt at have 
en makker med, så man 
kan hjælpe hinanden, hvis 
der opstår problemer. For 
havsvømmerne gælder det 
desuden, at de skal huske 
at gøre sig synlige i vandet 
med havtasker og badehæt-
ter i pangfarver, så de ikke 
risikerer at blive sejlet ned 
af både," siger Anders Myr-
høj, kystlivredningschef 
i TrygFonden Kystlivred-
ning.

Hvis børneinstitutioner 
eller skoleklasser skal på 
tur i den kommende uge, 
er de meget velkomne til at 
komme forbi stranden og 
møde livredderne.

”Livredderne viser gerne 
livreddertårnet og deres 
udstyr frem og taler med 
børnene om, hvordan man 
bedst passer på sig selv og 
hinanden, når man tager på 
stranden. Så det er et oplagt 
sted at tage børnene hen 
for at få noget frisk luft og 
noget nyttig viden, som de 
kan tale videre om med de-
res forældre derhjemme,” 
siger Anders Myrhøj.

-fina

Endnu en politiker på musikscenen
NORDBY – Endnu en byrådspolitiker har nu vist 
som meget habil musiker på Fanøs musikscene, nem-
lig Allan Husted Nielsen fra De Radikale.
På Striens Musik & Gårdhavevefest den 6. august 
’svingede han spaden’ i front for bandet Hvor er min 
blues. De spøgte dog med, at de måske i dagens an-
ledning skulle tage navneforandring til MOR, da de 
spillede lige efter FAR.
En hurtig, jysk bedømmelse herfra: Han er ikke så 
ringe! Hans byrådskollega, Venstre-politikeren An-
ders Frey fra FAR kan ikke hamle op med hans vokal. 
Men FAR-forsangeren vinder på originalitet. 

Pas på campingvogne og elbiler i tordenvejr
FANØ – Det er heldigvis sjældent, at lyn slår direkte 
ned i huse på Fanø, men et lynnedslag i nærheden af 
huset kan give overspænding i elnettet, og det kan 
give skader på elektriske apparater i huset, i cam-
pingvognen eller på elbilen, hvis den er sat til oplad-
ning, fortæller GF Forsikring.
På campingpladser er campingvognene tilsluttet el-
nettet med ét kabel, og her bør man frakoble kablet, 
hvis der er udsigt til tordenvejr.
Det samme gælder, hvis man lader sin elbil op. Sørg 
for at HFI/HPFI-relæet virker og slår fra i forbindelse 
med overspændinger. Der er ofte en testknap på re-
læet, som skal få relæet til at slå fra.
Virker den ikke, skal man kontakte en elinstallatør, 
som kontrollerer relæet.
Frakobl store elkabler uden for huset – elstik til cam-
pingvognen og til elbilen.
Er computer, tv eller router tilsluttet internettet via te-
lefonstik eller antennestik, kan der stadig ske skade, 
da det er et andet netværk. Så ud med disse kabler.
Få hjælp fra naboen, hvis du er bortrejst.

Allan Husted Nielsen på scenen. Foto: Fanø Posten

Øen rundtGadeteater faldt i god jord
KULTUR – I dagene 4. 
august til 6. august blev 
Fanø Gadeteaterfestival 
afviklet. Vejrguderne var 
gode ved festivalen, så de 
forskellige forestillinger 
og workshops med Dansk 

Rakkerpak, Teatret Fyren 
og Flammen, Volantes og 
Alex & Mr. Barty tiltrak 
mange glade tilskuere, 
både børn, forældre og bed-
steforældre.

Vi var med, da Alex og 

Mr. Barthy optrådte ved 
Fanø Keramik på Konsul 
Lauritzens Plads. Det var 
en god, gammeldags bug-
taler og hans dukke, men 
ingen af dem sagde noget, 
så alle kunne følge med, 

også de udenlandske gæ-
ster. 

Festivalens budget på 
knap 80.000 kroner var 
sponseret af Kulturelt 
Samråd i Fanø Kommune, 
Fanø Sparekasse, Danbo-
lig Fanø, Fanø Ugeblad, 
Slagter Christiansen, Lida 
og Oskar Nielsens Fond, 
Sydbank Fonden, Super-
Brugsen Fanø, EDC Mæg-
lerne Fanø, Fanø Krogaard, 
Spar Fanø, Fanø Bryghus, 
Bygma Fanø, Flex Byg, 
Pandekagehuset Fanø, Sol 
og Strand Fanø, Danibo 
Feriehusudlejning og Ha-
ven.

Festivalen startede i star-
ten af 1990erne. Den er 
gratis for alle, og fredag 
formiddag er den for bør-
nehaverne.

Tekst og foto: 
Finn Arne Hansen

Fanø Gadeteaterfestivals forestillinger tiltrak mange tilskuere i Nordbys gader

17. august er sidste chance, hvis man vil have gode råd af TrygFondens livreddere.17. august er sidste chance, hvis man vil have gode råd af TrygFondens livreddere.

Så er det sidste chance for at bade på 
Rindby Strand med livreddere i tårnet
For skoleeleverne og mange er hverdagen begyndt igen, men det er med den 
nuværende vejrudsigt oplagt at nå en sidste dukkert, mens livredderne er til stede
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OBS! Vi henter og bringer gerne!

Alex og Mr. Barthy fik smilene frem hos tilhørerne. Dukken var temmelig uartig.Alex og Mr. Barthy fik smilene frem hos tilhørerne. Dukken var temmelig uartig.


