
Må vi udleje 
dit sommerhus  
– få en nem ekstra  
indtægt uden bøvl  

Vi tilbyder:

Markedets højeste belægningsprocent

Unik fordelspakke uden selvrisiko ved gæsteskader

Professionelt servicekoncept 24/7 året rundt

Markedets højeste rengøringsstandard 

Gratis adgang til ejerværksted, 
industrivaskemaskiner og trailere

Hvis du har haft samme udlejningskontrakt i  
flere år, giver vi dig et hurtigt og gratis tjek af  
din udlejningskontrakt.

Besøg os på
esmark.dk/sommerhusudlejning

Nikolaj Gramstrup
Ring til mig på 69 15 96 18
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Christian kan give Fanø en stemme i Folketinget
POLITIK – Om Fanø har 
haft et folketingsmedlem 
siden socialdemokraten Ju-
lius Bomholt, der blev kul-
turminister, ved den halv-
gamle redaktør desværre 
ikke. Men sikkert og vist 
er det, at vi nu kan få vort 

helt eget folketingsmedlem 
igen, for Christian Loren-
zen stiller op ved valget 
den 1. november.

Han har årelang erfaring 
i kommunalpolitik, fik et 
flot personligt stemmetal 
ved kommunalvalget i no-

vember 2021, og hans parti, 
som han er gruppeformand 
for i byrådet, gik frem og 
har nu tre medlemmer af 
Fanø Byråd.

Sent ind i kampen
Men ved at folketingsvalg 
er det anderledes. Her er 
det ikke nok at være popu-
lær lokalt, man skal også 
blive kendt og anerkendt 
i hele sin valgkreds. Så nu 
skal han ud at kæmpe, selv 
om han har fået et fuldtids-
job, der kræver al hans tid 
fra klokken 7 til 16 på hver-
dage. Så han gør det ikke, 
fordi han ikke er lønnet 
udvalgsformand længere. 
Men han kan godt føle sig 
lidt presset, fordi han er 
kommet sent ind i kampen.

”Jeg er født tidsoptimist, 
det bider mig lidt i måsen 
nu. Mange af de andre kan-
didater har forberedt sig i 
årevis og har taget fri her i 
valgkampen. Jeg har et ar-
bejde, jeg skal passe,” for-
klarer han.

Det økonomiske aspekt 
ved at være kandidat over-
rasker ham ikke, men:

”Tidsmæssigt har det væ-
ret helt vildt. Man kender 
jo ikke valgdatoen, og lige 
pludselig er det fra 0 til 120 

på én gang,” forklarer han 
efter en lang lørdag med 
opsætning af 200 valgpla-
kater i Esbjergs lygtepæle.

Det er også meget ander-
ledes end i en kommunal 
valgkamp. Der er man et 
hold, her er det alle mod 

Christian Lorenzen må kæmpe for en plads i Folketinget  
med et nyerhvervet fuldtidsjob, men han brænder for det

• Født og opvokset  
på Fanø, har dog 
boet 15 år i Aarhus 
og omegn

• Uddannet som 
folkeskolelærer fra 
Aarhus Dag- og 
Aften- seminarium

• 44 år, far til to 
sønner, bor i Nordby

• Civilstand: har en 
ægtefælle

• Faglærer hos 
Trafikskolen ApS i 
Esbjerg, underviser 
i brandbekæmpelse, 
ernæring,  
EU-beviser og  
meget andet

• Medlem af Fanø 
Byråd siden 1. 
januar 2014, medlem 
af Økonomi- og 
Planudvalget

• Fritidsinteresser: 
Politik, at stå på 
ski – er uddannet 
ski instruktør – 
meget interesseret 
i fodbold og har 
været aktiv på 
grønsværen frem til 
for et par år siden, 
vandreture fra 
familiens ødegård  
i Norge og læsning, 
især af politiske 
biografier

Christian  
Lorenzen

8  15. oktober 2022Fanø Posten



Christian kan give Fanø en stemme i Folketinget

alle. Vil han føre gågade-
kampagne i en fremmed 
by, skal han for eksempel 
advisere byens egen kan-

didat – og gå sammen med 
denne kandidat i byen, for-
tæller han.

”Jeg bliver meget mere 
opfattet som en konkur-
rent. På Fanø var vi et 
hold,” fortæller han.

Klimaet er vigtigt
Men lad os gå til politik. Hvad 
vil du i Folketinget?

”Jeg brænder for miljø, 
klimaproblematikken og 
digerne i Vadehavet. Det 
er for eksempel helt tosset, 
at staten vil tvinge os til at 
importere klæg til Fanøs 
diger, når vi selv har det. 
Og planmæssigt tager det 
år at få ordnet sager som 
beskyttelse af husene og 
sommerhusene i Jyllinge, 
der blev oversvømmet for 
tre-fire år siden. Der kan 
nedlægges veto her og der 
og alle vegne,” siger han 
med ærgrelse.

Turismen har også hans 
store interesse. Han sy-

nes, dansk turisme pålæg-
ges byrder, man ikke har 
i Tyskland og Sverige, og 
campingpladserne har 
svært ved at konkurrere 
mod sommerhusene i yder-
sæsonen, fordi ejerne af 
sommerhusene får meget 
store skattefradrag, og så er 
campingpladsernes hytter 
fuldt momsbelagte.

”Som læreruddannet er 
jeg også ekstremt optaget af 
folkeskolen. Alt for mange, 
især drenge, bliver truk-
ket igennem en skolegang, 
hvor de går fra nederlag 
til nederlag. De praktiske 
fag er blevet nedpriorite-
ret. Lad dem dog komme i 
praktik i uger, måneder el-
ler halve år, hvis det er det, 
der gavner dem. Det virker! 
Det har jeg været med til på 
Fanø. Drengene hilser på 
mig, og de er kommet godt 
i vej. Så hvis jeg skulle blive 
undervisningsminister, vil-
le jeg som det første ændre 
formålsparagraffen til at 
folkeskolen ikke må fratage 
eleverne lysten til at lære!”

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Christian Lorenzen, her på 
eventpladsen i Nordby, vil 
gerne i folketinget. Han bræn-
der for klimatilpasninger, min-
dre bureaukrati, en bedre folke-
skole og for turismeerhvervet.
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KONTAKT
Fanø Varmepumpe Service

Tlf. 4018 1412
tk@fvps.dk
www.fvps.dk

Hos Fanø Varmepumpe går vi op i at levere 
de bedste luft til luft og luft til vand varme-
pumpe resultater med fokus på mest mulig 
besparelse for dig. Vi forhandler både til pri-
vate og erhverv med installation og monte-
ring af varmepumper og klimaanlæg. 

Vores montører er veluddannede, og kan 
montere anlæg af alle mærker, derudover er 
vi hos Fanø Varmepumpe Service KMO-cer-
tificerede og VE-godkendte,  der  er  din  sik-
kerhed for korrekt håndtering og installation 
af anlæggene.

Vi tilbyder forskellige løsninger til vores 
kunder:
•  Standardmontage: Fanø Varmepumpe 

Service forbereder, monterer og installe-
rer hele anlægget

•  Specialmontage:   Efter aftale laver vi et til-
bud, hvis kunden har specielle ønsker.

Uanset valget, så sørger Fanø Varmepumpe 
Service for at vejlede dig om drift og vedlige-
holdelse af anlægget samt fjernbetjeningens 
funktioner.
Vi har stor erfaring med producenter af luft-
luft varmepumper.

Et grønnere alternativ 
Det bliver vigtigere at tænke i bæredygtige 
og miljøvenlige energiløsninger og det er lige 
netop derfor vi gør vores bedste på at tilby-
de dig moderne og grønnere opvarmning til 
dit hjem. 
Hos Fanø varmepumpe er vi eksperter i grøn 
omstilling og vi arbejder hverdag på at skabe 
effektive og  holdbare  varmeløsninger  efter 
dine behov og ønsker. Med vores varme-
pumper får du mere varme og mindre ener-
giforbrug som er hurtigt og effektivt. Vi går 
nemlig op i at din boligs nuværende energi-
mærkning kan blive bedre, med varmepum-
per der udleder mindre CO2 udledning og 
mere miljøvenlighed!
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