
Wooldays kørte som smurt
STRIKKERI – Afløseren 
for Fanø Strikkefestival, 
Nordic Wooldays i Nordby, 
blev en succes med 7500 
gæster, fortæller arrangø-
rerne Christel og Jørgen 
Seyfarth.

”Vi var meget tilfredse 
med afviklingen af Wool-
days – vores medarbejdere 
og hele set-up’et er nu så 
gennemprøvet gennem 
mange år, at det kører som 
smurt,” siger Christel Sey-
farth med et smil.

”Vores indtryk er, at vo-
res gæster var meget glade 
for det hele igen i år. Især 
strikkestationerne i Nord-
by var et hit, og dem vil vi 

gentage til næste år. Det 
virker godt, at Nordby spil-
ler med, og vi håber, at vi 
sammen med erhvervsli-
vet kan finde på nye tiltag 
i Nordby til næste år,” tilfø-
jer hun.

Ingen kødannelse
”Vi havde bibeholdt det 
store telt på 3500 kvadrat-
meter fra sidste år, som var 
et Corona-år med behov for 
ekstra plads, og det blev 
også taget godt imod. Det 
betød, at der ikke på noget 
tidspunkt var kødannel-
ser,” konstaterer hun,

Det var også det indtryk, 
Deres udsendte fik ved be-

søget. Alt var afslappet, og 
der var god plads, uden 
at det føltes for stort til de 
mange udstillere og sæl-
gere.

”Vi havde 7500 besøgen-
de i år, hvilket er færre end 
sidste år. Det er desværre 
tendensen i år for alle større 
arrangementer, den usikre 
verdenssituation og færre 
penge mellem hænderne, 

får folk til at skære ned på 
det, der ikke er absolut nød-
vendigt. Men omsætningen 
i teltet var, omend ikke lige 
så højt som tidligere år, så 
højt nok til, at de fleste var 
meget glade,” forklarer hun 
ærligt. 

”Vi er nu i fuld gang med 
planlægningen af næste års 
festival, og vi arbejder lige 
nu med at videreudvikle 
set-up’et for festivalen, som 
vil blive anderledes end 
i år. Der skal jo ske noget 
nyt,” slutter hun.

Tekst og foto: 
Finn Arne Hansen

Wooldays tiltrak 7500 gæster. Christel 
Seyfarth planlægger en gentagelse i 2023

Strikkestationen ved Fanø Krogaard var populær. Her fortalte Vibeke Esmann og Hanne Bosse Ejsing om de norske Selbu-vanter.

De lækre kager på Fanø 
Krogaard var meget populære 
blandt de tilstedeværende 
strikkedamer i orangeriet.
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Her bag Spar-supermarkedet ligger det stærkt savnede, 
kommende erhvervsområde. Illustration: Fanø Posten

Tjen op til 

44.500,- 
skattefrit i 2023

Må vi udleje dit 
sommerhus? Vi er 100% 
danske og støtter lokalt

Per Christiansen fortæller om sommerhus
udlejning hos Sol og Strand på vores 
hjemmeside. Her kan du også bestille en 
uforpligtende udlejningsvurdering.

Kontakt os på udlej@sologstrand.dk  
eller ring på + 45 99 44 44 40

I forbindelse med  
Wooldays kunne deltagerne 
komme ud at sejle eller som 
her få en god byrundvisning 
med Jan Alber Jepsen.

Anni Poulsen (th.) fortæller her Christel Seyfarth (tv.), at hun er 
med for syvende gang og for intet i verden vil undvære at komme 
til strikkefestival. Så må familien klare sig selv derhjemme.
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Endelig nye erhvervsgrunde på Fanø
NORDBY – Efter 14 års sagsbehandling helt op i 
Folketinget kunne Fanø Byråd på sit møde den 12. 
september endelig vedtage at byggemodne et nyt 
erhvervsareal på Sønder Nytoft bag Spar-supermar-
kedet i Nordby. Her vil der blive udbudt grunde af 
forskellige størrelser på et areal, der er på i alt 4000 
kvadratmeter. Prisen vil være 740 kroner per kva-
dratmeter, da grundkøbet til én millioner kroner og 
byggemodningen til 1.865.000 kroner som minimum 
efter loven skal hentes hjem.

”Det her er et eksempel på dansk bueaukrati, når 
det er værst,” sagde Venstre-ordfører Erik Nørreby 
om sagen. 

”Danmarks Lærerforening solgte os i sin tid fire 
sommerhusbyggegrunde til en million kroner i alt. 
Det var meget billigt, også den gang. Vi begyndte 
så at spørge forskellige instanser, om der var mulig-
hed for at bruge det til erhvervsområde. Men da vi 
så skulle nedlægge fire sommerhusgrunde, skulle vi 
udpege fire nye. Og det kunne vi ikke på grund af 
kystbeskyttelseslinjen på tre kilometer. Det krævede 
en ny lov, og den blev så senere lavet. I den blev Fanø 
og et par andre lokationer specifikt nævnt i loven. 
Men nu, 14 år senere, kan vi sælge dem,” fortalte han 
videre.

Som man kan se på plantegningen herunder, har 
en lille del af grunden på 300 kvadratmeter ingen 
vejadgang, og forvaltningen mente derfor, den ikke 
skulle sælges på erhvervsgrund. Men det havde Niels 
Fischer fra Det Konservative Folkeparti en indlysen-
de løsning på:

”Vi flytter da bare grunden på 1200 kvadratmeter 
derhen, hvor grunden på 300 kvadratmeter er og om-
vendt. Så har alle grunde vejadgang og kan sælges 
som erhvervsgrunde.”

ENT-udvalgsformand Lasse Harder Schousbo (Ø) 
var ret sikker på, at der var en grund til, at forvaltnin-
gen havde slået stregerne på den måde og ville gerne 
have sagen undersøgt. Men resten af byrådet vedtog, 
at hele arealet inklusive de 300 kvadratmeter kunne 
og skulle sælges som erhvervsområde.

Forfatterpar fortæller i Sønderho
SØNDERHO – Fanø Kunstmuseum inviterer man-
dag den 17. oktober klokken 17 til et event om forfat-
teri, Vadehavets dyreliv og svampe. 

Forfatterne Lise Ringhof og Erik Valeur fortæller 
om deres romantrilogi, hvis første bind tager afsæt i 
en lille skipperfamilie i Sønderho. 

Biolog John Frikke, naturkonsulent ved National-
park Vadehavet, fortæller derefter om Vadehavet og 
fuglelivet på Fanø. Det gør han, mens gæsterne kig-
ger på fuglemotiver på fade i Eva Louise Buus´ aktu-
elle udstilling. 

Kirsten Stidsholt giver en introduktion til, hvordan 
man finder kantareller og karl johan-svampe, eksem-
pelvis. Kirsten er indfødt og kender øen ud og ind, og 
hun været naturvejleder, økologisk landmand og læ-
rer. Billetter kan købes i Fanø Kunstmuseums butik

Det er museets sidste arrangement, før der lukkes 
for vinteren 23. oktober efter en sæson med udstillere 
af høj klasse, lyder det fra musuemsformand Birgit 
Knudsen, der tilføjer at Fajancen hare kreeret en sær-
lig menu bagefter – for ens egen regning.

Øen rundt


