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STRIKKEFESTIVAL – 
Fanø har i en årrække haft 
noget helt unikt, nemlig en 
strikkefestival på en skøn 
ø. Det skyldes ’strikkedron-
ningen’ Christel Seyfarth 
og hendes mand, Jørgen 
Seyfarth, der år ud og år 
ind har knoklet for at få 
festivalen, som også er en 
forretning, til at lykkes. 

I 2021 sagde hun pludse-
lig stop. Og så tog Nordby 
Handelsstandsforening 
ved Tilde Rudbeck affære 
og tilbød deres hjælp.  For 
Fanø uden en strikkefesti-
val ville være en katastrofe, 
syntes både de og mange 
andre på øen.

Nu ser vi så resultatet: 
Nordby Wooldays by Fanø 
Strikkefestival. Og plan-
lægningen har Christel 
Seyfarth som altid stået for.

Så du faldt i fælden alligevel, 
Christel?

”Ja, jeg har været den dri-
vende kraft. Sådan er det jo, 
når man har det hele inde 
i hovedet. Man kan jo sige, 
at sidste år var finalen, og 
nu giver jeg et ekstranum-
mer,” griner hun og tilføjer, 
at det jo også er en privat 
forretning.

Hvad er det nye? Meget i 
programmet ser ud som i tid-
ligere år.

”Nu ligger kræfterne i 

Nordby. Vi arrangerer ikke 
noget i Sønderho, og der er 
sket forskellige justeringer. 
Men man skal huske, det 
er en supertanker, der skal 
skifte retning, så det tager 
tid. Vi får som noget nyt 
strikkestationer i Hoved-
gaden, så man går faktisk 
fra færgen og direkte ind i 
en strikkefestival,” påpeger 
hun.

Vigtigt for Fanø
Hun er helt med på, at fe-
stivalen er vigtig for Fanø 
og er meget glad for opbak-
ningen fra handelsstanden:

”Erhvervslivet tjener 
mange penge på den. Nu 
åbner de dørene om søn-
dagen for gæsterne, både 
før og efter festivalen, det 
havde vi meget svært ved 
at få dem til i starten,” erin-
drer hun.

Hun afviser ikke, at der 
kan komme flere ’ekstra-
numre’ med hende på sce-
nen, men:

”Der kunne jo også kom-
me nogen, der kunne tæn-
ke sig at overtage. Et ægte-
par kan faktisk leve af det. 
Og det kunne være skønt, 
hvis det blev forankret her i 

byen. De her store arrange-
menter betyder meget. Folk 
kommer ikke kun til strik-
kefestivalen, de kommer 
også igen på andre tider af 
året for at opleve øen i fred 

Fanø Kommune vil også bruge Facebook
FANØ – Økonomiudvalget har diskuteret, om 

man skal flytte mere kommunikation til Facebook. 
Beslutningen blev udsat, fortæller borgmester Frank 
Jensen. Idéen er, at ”man derved selv i langt højere 
grad kan være med til at distribuere og promovere 
nyheder samt andre relevante og aktuelle informa-
tioner.”

Mere kammermusik på Fanø i august
FANØ – En ny festival afvikles i disse uger på Fanø. 
Fanø Sommer Koncerter har i mere end 40 år været 
en del af sommerens kulturelle tilbud for turister og 
fastboende på smukke Fanø. Nu er Fanø Festival her. 
Det er også kammermusik, og arrangør er Esbjerg 
International Chamber Music Festival (EICMF), som 
gennem 23 år har inviteret musikere fra hele verden 
til et internationalt fællesskab af kunstnere, der i lø-
bet af festivalen samarbejder i nye konstellationer og 
skaber nye relationer.
Mandag den 15. august klokken 19.30 er der Mozart, 
Rossini og Dvorak på plakaten. Det er i Nordby Kirke.
Torsdag den 18. august klokken 19.30 lægger Søn-
derho Kirke sine smukke lokaler til en koncert med 
musik af Haydn og Schubert.
Tirsdag den 23. august er der Brahms og Ravel i 
Nordby Kirke, og dagen efter er der i samme kirke 
musik af von Weber og Schumann.
Sønderho Kirke er stedet for koncerten torsdag den 
25. august. Her er der Mozart, Ingolf Dahl og Samuel 
Barbers Summer Music på plakaten. 
Man kan læse det store program og købe billetter på 
fanofestival.dk.

Lyngby-Taarbæk Harmoniorkester på Fanø
NORDBY – På Fanø Skole kan man lørdag den 20. 
august klokken 15 få en ganske særlig oplevelse, idet 
der er koncert med det ambitiøse Lyngby-Taarbæk 
Harmoniorkester. Under ledelse af dirigent Robert 
Bang Jensen vil orkesteret underholde med musik af 
velkendte komponister som eksempelvis Eric Clap-
ton, John Williams og H. C. Lumbye, og flere af orke-
sterets egne medlemmer optræder som solister. Der 
er fri entré. Tjek orkesteret på facebook.com/ltsodk.

Øen rundt

Det sker på Fanø fra 13/8 til 27/8 2022
Udvalgte begivenheder på Fanø i perioden den 13. august til den 27. august 

• Lør. 13/8 kl. 14, Nordby lystbåde-
havn: Havnecruise i Esbjerg Havns 
bassiner med visning og information 
om de forskellige bassiner, skibe og 
vindmøllerne. Husk varmt tøj. Af 
sikkerhedsmæssige grunde skal man 
være selvhjulpen. Varighed ca. to ti-
mer. Entré. Book sejladsen og øvrige 
sejladser på marthasonderho.dk

• Man. 15/8 kl. 19.30, Nordby Kirke: 
Fanø Festival, international kam-
mermusikfestival, Mozart & Dvorak, 
American. Arrangør: EICMF - Es-
bjerg International Chamber Music 
Festival. Entré. 
Billetter på fanofestival.dk

• Wednesday 17/8 and 24/8 at 4-6 p.m., 
Flakbatteri Nord, Guided tour in 
bunker position from WW2, Bring 
sturdy shoes and a flashlight. The 
tour is not well suited for people with 
a walking disability. Entrance fee

• Tor. 18/8 kl. 19-21, Kirkevejen 35 A, 
Rindby Strand, Fanø Strandgalleri: 
Torsdagsaktivitet, croquis

• Tor. 18/8 kl. 19.30, Sønderho Kirke: 
Fanø Festival, international kam-
mermusikfestival, Haydn Sun & 
Schubert Quintet. Entré. Billetter på 
fanofestival.dk

• Tor. 18/8 kl. 19.30. Fanø Biograf, 
Lodsvej 3, Nordby: Resten af livet. 
Entré. Se øvrigt program på 
fanoebiograf.com

• Fre.19/8 og 26/8 kl. 13-16, Rindby 
Forsamlingshus: Bagagerumsmar-
ked, hjemmelavet, brugt og nyt. 
Gratis entré. Kontakt: +45 22 41 32 01

• Lør. 20/8 kl. 14-22, Nordby Stadion: 
Stafet for livet Fanø 2022. Fri entré. 
Afholdes kun, hvis der er tilmeldin-
ger nok

• Lør. 20/8 kl. 15:00, Fanø Skole: Kon-
cert med Lyngby-Taarbæk Harmoni-
orkester. Fri entré

• Lør. 20/8 kl. 20 (dørene åbner kl. 19), 
Realen på Niels Engersvej: Henning 
Stærk. Entré. Billetter på realen.dk

• Tor. 25/8 kl. 14-17.30, Kirkevejen 35 
A, Rindby Strand, Fanø Strandgalle-
ri: Ravslibning. Tilmelding i Galleriet

• Tor. 25/8, kl. 19.30, Sønderho Kirke, 
Fanø Festival, international kammer-
musikfestival. Mozart Dissonance 
Strygekvartet, Ingolf Dahl: Kvintet, 
Samuel Barber, Summer Music. 
Entré. Billetter på fanofestival.dk

• Tir. til søn. kl. 13-16, Lorenzens 
Butik, Sønderho: Åbent

• Alle søndage frem til 28/8 kl. 10.30-
15, Bakskuld (den gamle skole) i 
Sønderho: Søndagsmarked

• Ons. til søn. kl. 14-17, Fanø Strand-
galleri, Kirkevejen 35 A, Rindby 
Strand: Udstilling

• Tir. til søn. kl. 14-16, Hannes Hus, 
Sønderho: Åbent

• Søn til fredag kl. 11-15, Fanø 
Museum, Nordby: Åbent alle dage 
undtagen lørdag. Entré

• Man. til fre. kl. 10.30-15.30, lør. kl. 
10-14: Fanø Skibsfarts- og Dragtmu-
seum, særudstillingen Dødt Skib? og 
riggerloftet med mere. Entré

• Tir. til søndag kl. 13-17, Fanø Kunst-
museum, Sønderho: Udstilling med 
Peter Madsens Valhalla-tegninger 
og andre tegninger, værker af Eva 
Louise Buus, dertil den faste udstil-
ling 170 års vadehavskunst. Entré

• Gudstjenester i øvrigt:  
Se kirkernepaafano.dk

Strikkedronningen gi'r et ekstranummer
Christel Seyfarths udmelding om, at hun ville lukke Fanø Strikkefestival, endte med, 
at hun og handelsstanden strikkede en ny festival sammen, Nordby Wooldays

Christel Seyfarth i sin butik i 
Hovedgaden. Hun endte med 
at arrangere en ny strikkefesti-
val trods beslutningen om at 
stoppe. Men hun så gerne en 
arvtager dukke op.
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og ro. Den trækker folk til 
fra hele verden. Det betyder 
meget mere, end det, Desti-
nationen kan,” siger hun.

Skulle man få lyst til at 
bruge spareskillingerne på 
en veldreven festival, så 
følger der 20 dygtige med-
hjælpere med.

”20 lønnede medarbej-

dere. Sådan synes vi, det 
skal være. Og de er knald-
dygtige,” slutter hun.

Tekst og foto: 
Finn Arne Hansen

Stadig billetter at få til ny revy
REVY – Tirsdag den 16. august kommer en spritny 

revy til Strien på Lindevej 5-7 i Nordby.
Og der er stadig billetter at få, oplyser Nationalpark 
Vadehavet. Rav i den – en sælironisk revyoplevelse 
om og i Vadehavet, er titlen.
”Glæd dig til en revy med fart og rappe replikker, 
når instruktør, scenograf og skuespiller Frederik T. 
Knudsen træder op på scenen og giver den gas sam-
men med tre unge skuespiltalenter som ham selv. De 
kalder det en ungdomsrevy. Men i virkeligheden er 
der tale om standup på steroider,” lyder det i oplæg-
get. 
”Truppen har taget sin kendte ’crazyness’ fra Spark 
Mig i Revyen med og giver Vadehavet en overhaling, 
som du sent vil glemme. Sidste år skrev de Danmarks 
næstbedste revynummer. Går de hele vejen og laver 
det bedste nummer i år? Og skal du opleve det?
De fire skuespillere bliver bakket op af revyens orke-
ster, som under ledelse af kapelmester Mads P. Gre-
gersen gør oplevelsen til et totalteater for alle sanser. 
Kom og oplev det rablende show med en eller flere 
venner. Du går hjem med latter i låget. Og hvem ved? 
- måske bliver du endda klogere på verden, naturen 
og dig selv som menneske undervejs,” lyder det vi-
dere.
Billetter fås på event.it/nationalparkvadehavet.

-fina

Øen rundt

Skægmejsen – rørskovens pudsige fætter er nu på Fanø

Når du bevæger dig langs 
Fanøs rørskove, på Høne-
vejen, i Rørskovene ind 
mod Pælebjerg eller rør-
skovene nord for Fanø Bad, 
så har du måske bemærket 
en sjov stemme. Stemmen 
lyder nærmest som når to 
mønter slås mod hinanden 
og kan transskriberes som 
”piing”. Har du også været 
så heldig at se fuglen, ser 
du små grupper, der ka-
ster sig ud i halsbrækkende 
fald efter at have fløjet små 
korte ture i næsten lige linje 
over rørskoven. Så har du 
sikkert bemærket en lille 
langhalet brunlig fugl, med 
en lang hale…

Det er skægmejsen 
(Panurus biarmicus), og 
den er en relativ ny fugle-
art i Danmark, der kom fra 
Holland 1960'erne og har 
ynglet konstant siden med 
flere og flere par. Skæg-
mejsen er en standfugl, og 
yngler i løse kolonier, idet 

den har en ret nomadisk 
adfærd, hvor den konstant 
søger nye egnede yngle-
steder. Derfor kom den til 
Danmark, hvor den har 
spredt sig ud over hele lan-
det. 

Den er helt og aldeles 
bundet til den meget mono-
kulturelle biotop rørskov, 
da den om vinteren lever af 
frøene fra tagrør, som den 
samtidig yngler i. Om som-
meren lever den næsten 
kun af insekter, der lever i 
rørskoven.

Skægmejse er 16,5 centi-
meter, og halen udgør de 8 
centimeter – altså halvde-
len. Hannen er kendetegnet 
ved at have sort skægstribe, 
dueblåt hoved og sort un-
dergump på en ellers brun 
krop. Hunnen er ensfarvet 
brunlig. Ungfugle har ind-
til fældningen, der foregår 
fra midten af juli til slutnin-
gen af oktober, et udseende 
meget lig moderen.

Den ret dybe, kurvefor-
mede rede placeres lavt 

mellem gamle tagrør, hvor 
den flettes ind i de stående 
rør. Første kuld på 5-7 æg 
lægges omkring måneds-
skiftet april-maj. Æggene 
udruges af begge køn i lø-
bet af 12-13 dage. Efter at 
være blevet fodret af begge 
forældrefugle i bare 9-12 
dage, forlader ungerne nu 

reden. Her bliver det rigtigt 
spændende, fordi skægmej-
sen er en af de få fuglearter, 
hvor ungerne er i stand til 
at yngle samme sommer, 
som de er født. Det betyder, 
da den lille fugl er meget 
sårbar overfor frost, hvor 
store dele af bestanden sid-
der og dør i tagrørene på 

de koldeste nætter, at arten 
kan reproducere sig selv 
hurtigt igen efter hårde 
vintre. 

Selvom skægmejsen er 
en standfugl, kan de om ef-
teråret ses foretage opskru-
ninger mod himlen sikkert 
i den tro, at de er trækfugle 
ligesom alle de fugle der 

trækker over hovedet på 
dem. Men det slutter brat 
efter blot få hundrede me-
ter, hvor de smider sig i 
rørskoven igen. I tilfælde 
af fødemangel eller stor be-
standsstigning udvandrer 
skægmejsen til nye områ-
der, og det er sådan denne 
lille, smukke fugl kom til 
Danmark.

Husk næste gang du går 
tur langs nogle af Fanøs 
smukke rørskovsområder, 
at der sidder en lille fugl 
derinde, der har en spæn-
dende og unik historie.

Tekst og foto: Søren Brinch 
Redaktion: Finn Arne Hansen

Vadehavets fugle Skægmejsen er en spøjs fugl, 
der kan lave en ping-lyd som 
to mønter, der rammer hin-
anden. Den er indvandret fra 
Holland og lever i rørskoven.

Strikkedronningen gi'r et ekstranummer

Efter plakaten 
at dømme er 
det en livlig 
revy

Nordby Wooldays Fanø 
by Fanø Strikkefestival 
fra den 15. til den 18. 
september er på mange 
måder en gentagelse af 
tidligere strikkefestiva-
ler, men den er også an-
derledes. Vi fortæller her 
lidt om Wooldays.

• Som noget nyt er 
Nordby Wooldays ar-
rangeret med opbak-
ning fra Nordby Han-
delsstandsforening 
og Danibo. Ejerne af 
festivalen er dog sta-
dig Christel og Jørgen 
Seyfarth.

• Noget nyt er begrebet 
Strikkeliv på Hoved-
gaden i Nordby. Her 
kommer en række 
såkaldte ’strikkesta-
tioner’, hvor der er 
garn og strikkegrej til 
rådighed: Fanø Kroga-
ard, Fanø Glaspusteri, 
Kaffehuset og Salt / 
Kaffebanken.

• Fra og med torsdag 
den 15. til og med søn-
dag den 18. septem-
ber er der workshops 
på strikkestationerne 
med overskrifter som 
Færinger på pind, 
Hælebar, Trinløse stri-
ber, Kan du strikke 
baglæns, Håndfarvet 

garn, Skyggestrik og 
Snoninger. Det foregår 
fra klokken 10.30 el-
ler 14 og varer et par 
timer.

• Fanø Krogaard har 
desuden særlige ar-
rangementer med 
strikkedesignere og 
et eksklusivt lørdags-
arrangement med en 
god middag.

• Noget nyt er også et 
bazartelt med info-
skranke, kaffe-lounge 
og scene i Nordby, 
derudover holdes der 
på Fanø Skole og i 
Fanøhallens spejlsal 
workshops og fore-
drag

• Nogle nedslag i pro-
grammet: Se en Fanø-
kvinde klæde sig på, 
mød Karen-Ditte Niel-
sen, Merry Andresen, 
Åsa Tricosa, Katrine 
Hannibal, Anne Vent-
zel, Hanne Rimmen, 
Mette Larsen, Stine 
Sæther, strikkere fra 
Shetland, hør Andrea 
Flores synge, gå til 
jazz i Strien med Hede 
Hule Hot Hot, sejl med 
Rebekka, gå på opda-
gelse i Nordby med 
meget, meget mere.

• Læs mere på wool-
days.dk

En ny slags strikkefestival


