
Det sker på Fanø fra 26/11 til 17/12 2022 - udvalgte begivenheder Agerhønsebestanden på Fanø vokser

I 1950erne var der 100.000 
par agerhøns i Danmark. 
Nu er bestanden nede på 
knap 5000 par. Det er jo en 
voldsom tilbagegang i den 
sidste menneskealder. 

Tilbagegang ses også på 
Fanø, men alligevel har jeg 
i år set flere flokke ager-
høns, end jeg har gjort tid-
ligere. Fotoet her er en flok 
på golfbanen. En flok på 16 
kom også flyvende under 
en gåtur i det nye land på 
stranden. Det kunne tyde 
på, at der er ved at komme 
en bestand på Fanø. Godt 
nok kun en sporadisk be-

stand, som man kalder det 
i Naturstyrelsens forvalt-
ningsplan for agerhøns.

Fanø jagtforeningen 
har for år tilbage gjort en 
indsats for agerhønsebe-
standen ved at udsætte 
agerhøns. Måske er det 
derfor, vi nu kan nyde de 
små høns, som har været i 
Danmark mange år. 

Fra Østeuropa
Man mener, de indvan-
drede fra de østeuropæi-
ske sletter efterhånden, 
som man fik ryddet sko-
ven i Danmark. Danmark 
blev et landbrugsland. Det 
passer agerhønen godt. Så 
alt gik godt indtil midten 
af sidste århundrede, hvor 
man begyndte en omlæg-
ning af landbruget.

Store marker og brug af 
sprøjtemidler betød, at in-
sekterne blev færre. 

Det går ud over ager-

hønsekyllingernes over-
levelse. Kyllingerne lever 
i de første 14 dage af pro-
tein fra insekter. Uden in-
sekter ser det skidt ud. På 
Fanø er det vist begrænset 
hvor mange sprøjtemidler, 
der bruges i landbruget. 
Derfor skulle der være 
chancer for også fremover 
at se agerhøns i Fanøs na-
tur.

Et ekstensivt landbrug 
som på Fanø med små 
marker og vilde områder 
mellem markerne, er også 
et godt sted for agerhøns. 
Den omlægning til øko-
logisk drift, som er i gang 
på Fanø, vil ligeledes være 
meget gavnligt for mulig-
heden for at opleve de små 
flotte hønsefugle frem-
over.
Tak for det!
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LYSCEREMONI –  Det var 
en lørdag aften. I oktober. 
Indenfor var der varmt lys 
fra mange, mange stearin-
lys, og udenfor var der lan-
terner op til indgangen. 

Små 100 mennesker hav-
de valgt at deltage i en hel 
unik aften i kirken i for-
bindelse med eventet Lys i 
mørket, der tematisk fore-
gik på fem større danske 
øer støttet af Destination 
Vadehavskysten. Dette var 
en aktivitet af flere, der løb 
af stablen over weekenden 
på Fanø, hvor der blandt 
andet også dagens før var 
lanternetænding på Skov-
legepladsen.

Stiftspræst og psykote-
rapeut Miriam Florez ind-
ledte aftenen Lys i mørket 

med en meditativ stund i 
Nordby Kirke ved at læse 
op af Martin Anders Nexøs 
rørende roman Ditte Men-
neskebarn. Derefter fulgte 
flere numre med noget 
så sjældent og delikat for 
øregangene som blid har-
pemusik i tusmørket ved 
Anne Marie Høst, mens 
stearinlysene blafrede i 
kirkerummet. Anne Marie 
Høst mestrer harpen til 
perfektion, og underviser 
også på Syddansk Musik-
konservatorium i Odense.

Der var flere oplæsninger 
undervejs om lyset og dets 
betydning på flere niveauer 
taget fra Biblen. Midtvejs 
i den stille kirketime bad 
Miriam Florez alle lukke 
øjnene, hvorefter hun hen-

førte de fremmødte i en 
blid meditation, hvor lyset 

igen var det centrale om-
drejningspunkt. 

Senere var der fællessang, 
hvor forsamlingen sang Du 

som har tændt mil-
lioner af stjerner. Til 
sidst var der en lille 
lysceremoni, hvor 
man kunne gå ud 
på kirkegulvet og 
tænde et stearinlys 
for en, man holder 
af og placere lyset i 
sandet i vaser på et 
lille bord midt i kir-
ken. Det var der stor 
tilslutning til.

Det var en smuk 
og stemningsfuld 
aften med lys i mør-
ket krydret med 
sjælelig poesi og 
stof til eftertanke. 
Sådan oplevede fle-
re blandt publikum tiltaget:

”Det var en smuk, intens 
og meget omfavnende op-
levelse, jeg gik fra kirken 

med en lethed og en beha-
gelig ro i sindet”, siger Tina 
Kolding fra Sønderho.

”Ja, det var en varm og 

åben oplevelse, der fyldte 
mig med ro og nærvær. 
Harpespillet var bare helt 
magisk og drømmende,” 

siger Line Berggreen Jør-
gensen fra Nordby.

Er du generelt åndeligt 
søgende udbyder Miriam 

Florez mange 
spændende spi-
rituelle mulighe-
der. Lige fra pil-
grimsvandringer 
i nærområdet til 
samtaler om dø-
den og drømme-
arbejde, som ån-
delig praksis. Tjek 
programmet ud 
på www.miriam-
florez.dk

Tekst og fotos:  
Tatjana Schantz 
Johnsson

En lørdag aften i Nordby Kirke kunne man 
gennem de store kirkevinduer se, at kirken 
var oplyst af det varme lys fra stearinlys

Lys i mørket i Nordby Kirke en lørdag i oktober
Miriam Florez og Tina 
Kolding (th.)

En flok agerhønsEn flok agerhøns
ved hul to på golfbanen.ved hul to på golfbanen.

• Lør. 26/11 kl. 18, Rindby 
Forsamlingshus: 125 års 
jubilæumsfest med tale af 
borgmester Frank Jensen og stor 
festbuffet fra Slagter Christiansen. 
Entré. Se mere på rindbyf.dk

• Lør. 26/11 kl. 19.30 og søn. 27/11 kl. 
14, Fanø Biograf, Lodsvej 3, Nordby: 
Fædre og mødre.

• Ons. 30/11 kl. 18, Rindby 
forsamlingshus: Snak, spis og lyt. 
Foredrag med Sven Anthonisen 
om Briggen Claus. Med spisning. 
Bogen er til salg, og man kan få 
bogen signeret. Entré. Book på 
rindbyf.nemtilmeld.dk/77 
Tor. 1/12 kl. 19.30, Nordby Kirke: 
Julekoncert med Kaya Brüel og Ole 
Kibsgaard. Arr.: FOF Vest. Entré

• Lør. 3/12 og søn. 4/12 kl. 11-16, 
Fanø Kunstmuseum, Sønderho: 
Julemarked. Entré. Arr. Museet og 
Sønderho Borgerforening.

• Søn. 4/12 kl. 10, Fanø Skole 
og rutebilstationen i Sønderho: 
Julemarchen 2022. Fri entré. 
Rutebrochure er på biblioteket, på 
turistkontoret på havnen, hos Danibo 
og kan rekvireres via march@
julemarchenfanoe.dk

• Søn. 4/12, Fanø Biograf: Opera: 
Carmen – med pausebobler. 
Operaen varer 2 ½ time inkl. en 
indlagt pause på 15-20 min., hvor 
der bydes på et glas ’bobler’ med 
elller uden alkohol. 

• Tir. 6/12 kl. 16.15, Fanøhallen: 
Linedance for alle. Entré. Arr.: AOF

• Ons. 7/12 kl. 16, Nordby 
Sognearkiv, Stadionvej 17: 
Reception og præsentation af Niels 
Frederiksens bog om Fanø-dialekt. 
Alle er velkomne.

• Ons. 7/12 kl. 19.30, dørene åbner 
kl. 19. Realen på Niels Engersvej i 
Nordby: Fællessang. En traditionel 
aften med ægte julestemning. Fri 
entré.

 
Gudstjenester: Se kirkernepaafano.dk

Rindby Forsamlingshus har jubilæum 
RINDBY – Her i slutningen af november er det 125 

år siden, at Rindby Forsamlingshus i 1897 blev ind-
viet med en stor fest.
Og natten til den 1. december 1897 forliste briggen 
Claus ved Rindby Strand, hvorved otte lokale mænd 
omkom. De ligger alle på Nordbys gamle kirkegård.
Det udløser nu to store arrangementer. Lørdag den 
26. november er der stor jubilæumsfest med festtale 
af borgmester Frank Jensen plus en overdådig buffet 
fra Slagter Christiansen.

Onsdag den 30. november klokken 18 er der så en 
markering af forliset.

Først er der mad og drikke, så ’Spis, sang og syng 
med’, som et pop-up-kor og Grethe Laumand står i 
spidsen for.

Efter det er der et foredrag med forfatter Sven 
Anthonisen, der har skrevet en bog om briggen 
Claus’ forlis. Fanø Boghandel vil være i forsamlings-
huset denne aften, hvor bogen kan købes og signeres 
af forfatteren efter foredraget.
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