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i Nordby skal kunne bebygges med 23 lejeboliger. Det 
anbefaler ENT-udvalget. En realisering af det ansøg-
te vil kræve ændring af plangrundlaget for ejendom-
men. Det vil kræve en ny lokalplan, og bebyggelses-
procenten skal kunne øges fra 40 til 47. Rækkehuse 
skal være en mulighed. Grundstørrelserne skal sæt-
tes ned fra 400 til 200 kvadratmeter per bolig. Boli-
gerne der ønskes etableret, vil være mellem 85 og 110 
kvadratmeter, fordelt på tre-fire værelser i halvandet 
plan. De vil være til en blandet beboersammensæt-
ning og ansøges opført med bæredygtighed som et 
overordnet tema. Det endelige udseende vil blive ar-
bejdet på plads i forbindelse med udarbejdelsen af en 

kommende lokalplan for området. 
Af bæredygtige tiltag i projek-

tet kan nævnes solceller 
på de sydvendte 

tagflader, kan 
man 

læse.

Øen rundt

Det sker på Fanø fra 10/9 til 15/10 2022 - udvalgte begivenheder
• Lør. 10/9 kl. 19.30, Fanø Biograf, 

Lodsvej 3, Nordby: Bamse. Entré.  
Se program på fanoebiograf.com

• Lør. 10/9 kl. 11, Nordby 
lystbådehavn: Sælsafari med Martha. 
Entré. Book sejladsen og øvrige 
sejladser på marthasonderho.dk eller 
place2book.dk

• Lør. 10/9, kl. 14, Strien, Lindevej 5-7, 
Nordby, Godtfolk Festival: Åben 
workshop med Folk Big Band

• Lør. 10/9, kl. 14, Strien, Lindevej 5-7, 
Nordby, Godtfolk Festival, salen: 
Azur Azur 

• Lør. 10/9, kl. 16, Godtfolk Festival, 
gårdhaven: Jensen & Bugge featuring 
Dwight Lamb

• Lør. 10/9, kl. 18, Godtfolk Festival, 
salen: Blue Ribbon

• Lør. 10/9, kl. 20, Godtfolk Festival, 
gårdhaven: Perry Stenbäck & 
Dekandansorkestret

• Lør. 10/9, kl. 22, Godtfolk Festival, 
salen: Wonderbrazz

• Lør. 10/9, kl. 19.30, Godtfolk Festival, 
salen: Natbal med kvindetrioen 
Uhrbrand, Løvdal & Beck

• Søn. 11/9 kl. 14, Nordby Kirke, 
Godtfolk Festival: Sylfide  
(keltisk musik)

• Ons. 14/9 kl. 19.30, Realen på 
Niels Engersvej: Fællessang – 
Højskolesange. Fri entré.

• Tor. 15/9 kl. 17-20, Fanø Skole: 
Borgermøde/Workshop om 
Helhedsplanen for Rindby  
Strand og ankomsten til Fanø.  
Arr.: Fanø Kommune

• Tor. 15/9 kl. 10-11, Fanø 
Kunstmuseum: Kunsthåndværkerne 
Helle Bovbjerg og Lotte Kjær 
fortæller om deres strik og keramik. 
Entré. Læs om de to andre 
kunstnermøder på soenderho.dk

• Tor. 15/9 kl. 16-20: Late night i 
Sønderho, garnbanko ved Bakskuld 
kl. 16-18, entré. Arr.: Sønderho 
Borgerforening plus frivillige.  
Se mere om strikkedagene i 
Sønderho fra 15/9-18/9  
på soenderho.dk

• Tor. 15/9 kl. 8.30-17, Bazarteltet 
bag Fanø Skole i Nordby: Nordby 
Wooldays-kontoret er åbent.

• Tor. 15/9 kl. 10-17.30, Nordby 
Wooldays by Fanø Strikkefestival: 
Seyfarth Inspirations – Limited 
Edition – Fanø møder Shetland. 
Entré. Book på wooldays.dk eller  
køb billet i butikken Seyfarth  
Art Knit i Hovedgaden

• Tor. 15/9 kl. 10.30-16.30 og frem  
til søn. 18/9: Åbne ’strikkestationer’ 
i Hovedgaden i Nordby og på Fanø 
Bryghus. Fri entré. Se mere på 
wooldays.dk

• Fre. 16/9 kl. 10–11, inforummet  
ved busholdepladsen: Kulturhistorisk 
byvandring i Sønderho  
v/ Gertrud Nærø. Fri entré

• Fre. 16/9 kl. 13-16: Wooldays-sæl-
strikkecruise med Rebekka

• Fre. 16/9 kl. 16-17, Wooldays- 
‘cocktail hour’ med sanger  
Andrea Florez

• Fre. 16/9 og lør. 17/9 kl. 18.30, 
Bazarteltet, Wooldays-middag med 
musikalsk underholdning. Entré

• Søn. 19/9 kl. 11-11.45, Nordby Kirke: 
Meditations-strikkegudstjeneste,  
arr. Nordby Wooldays

• Tir. til lør. kl. 13-16: Lorenzens  
Butik i Sønderho er åben

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

• Ons. til søn. kl. 14-17, Fanø 
Strandgalleri, Kirkevejen 35 A, 
Rindby Strand: Udstilling og Gæt et 
Grimm-eventyr frem til 30/9 og vind 
et gavekort. Fri entré

• Søn. til fre. 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 
Dragtmuseum, særudstillingen Dødt 
Skib? og riggerloftet med mere. Entré

• Tir. til søn. kl. 13-17, Fanø 
Kunstmuseum, Sønderho: Udstilling 
med Peter Madsens Valhalla-
tegninger og andre tegninger, værker 
af Eva Louise Buus, strik og keramik, 
dertil den faste udstilling 170 års 
vadehavskunst. Entré

• Gudstjenester: Se kirkernepaafano.dk

KULTUR – Normalt er der 
fernisering med reception, 
når der åbner en ny særud-
stilling på Fanø Kunstmu-
seum i Sønderho.

Tirsdag den 6. december 
prøvede museet imidlertid 
noget nyt.

”Dette er en åbning på 
en hverdag, ikke en recep-
tion. Det er i anledning af 
de kommende strikkedage 
i Sønderho. Vi kom for sent 
til at være med i Fanø Strik-
kefestival, men så gik Kir-
sten Weisberg og jeg i gang 

med at søge frivillige til 
at lave noget her,” fortalte 
museumsformand Birgit 
Knudsen.

Museets bidrag er udstil-
lingen Blik på Fanø, der lø-
ber til 25. september samt 
tre kunstnermøder.  Kera-

miker Helle 
Bovbjerg 
og tekstil-
kunstner 
Lotte Kjær 
var til stede 
ved åbnin-
gen. De for-
talte, at de 
var glade for 

at kunne eksperimentere 
lidt mere, end de plejer, at 
der var en god dynamik i 
at være to, og at de faktisk 
også – da de jo er kunst-
håndværkere – har produ-
ceret værker, der kan købes 
i museumsbutikken.

Lotte og Helle præsen-
terer nyfortolkninger over 
eksisterende værker fra 
museets samling. 

De arbejder i krydsfeltet 
mellem tekstil og keramik. 
I udførelsen af værkerne 
integrerer de deres egne 
indtryk fra Fanø og de bæ-
rende temaer fra museets 
samling: Natur, folkeliv og 
skibsfart. Helles kaffestel 
med en meget domine-
rende kaffekande i stentøj 
var tydeligt en hilsen til 
fortidens kaffeslabberaser i 
Sønderho. Sjov er også det 
tekstilklædte bord. 

De tre afholdes kunst-
nersamtaler afvikles den 
15., 16. og 17. september fra 
klokken 10 til 11. Billetter 
kan købes i museumsbu-
tikken.

Man kan blive klogere, 
hvis man følger linket til 
strikkedagene på soender-
ho.dk.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Blik på Fanø er  
en udstilling  
i udstillingen  
med arbejder  
af Lotte Kjær  
og Helle Bovbjerg 

Hvis bordet har kolde ben, 
så giver man det da tøj på, 
mener Lotte Kjær.
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OBS! Vi henter og bringer gerne!

Fanø Kunstmuseum  
byder på strik og keramik 

Helle Bov-
bjerg fortæller 
om kaffestel-
let, der ude-
lukkende er 
håndarbejde.
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