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Salgsfesten for Fanøs
sommerhuse er forbi
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Mange levende lys og
harpespil i Nordby Kirke
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Skal vi lave mere grøn 
energi og med folkeeje?
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Agerhønen
kan lide
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Vi har fået en
FLYVENDE

START !
Tusind tak for den stor opbakning og

deltagelse ved vores reception!

Skal du også have et himmelsk salg ?
Så er Nybolig’s Angels du skal gi’et kald ! 

Venlig hilsen Nybolig Fanø.

Til alle tider. Til alle hjem.

Kristin Martinsen
Indehaver og mægler MDE,
Vurderingsekspert for To-
talkredit
Tlf. 75161011

Tina Kristiansen
Indehaver og mægler MDE,
Vurderingskonsulent Total-
kredit
Tlf. 75161011

Tina Wohlert
Indehaver, Salg/vurdering
Tlf. 75161011

Rikke Bjørnholdt Gade
Salgskoordinator
Tlf. 75161011

Nybolig Fanø

Hovedgaden 54 · 6720 Fanø
6720@nybolig.dk · nybolig.dk · Tlf. 75161011
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JagtenJagten
på Fanøspå Fanøs
dialektdialekt

Niels Frederiksen udgiver nu Niels Frederiksen udgiver nu 
den første bog om Fanø-dialekt.den første bog om Fanø-dialekt.

Skæbnens fiinger pegede på hamSkæbnens fiinger pegede på ham
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Det regner 
med PFAS

Her fra lederplads har der flere gange tidligere 
været efterlyst lidt initiativ fra rådhuset, når det 
gælder betalingen for rensningen af vores vand 

her på øen, da der jo er fundet PFAS i vandet. 
Nu har politikerne endnu en grund til at tage affære. 

Det viser sig nemlig, at Miljøstyrelsen i 15 år har vidst, at 
det regner med PFAS! Og når vi er på en ø, der består af 
sand, så er det jo klart, at vi er blandt dem, der hurtigst 
bliver ramt. Regnvandet løber nu en gang hurtigere 
gennem sand end gennem ler.

Måske kommer det til at koste Fanø Vand A/S op til 
10 millioner kroner at installere det ny udstyr, vi ved 
det ikke. Vi kan kun håbe, beløbet er lavere. Driften 
bliver naturligvis også dyrere, og viceborgmester Erik 
Nørrebys gode idé med at satse mere på regnvand 
til for eksempel toiletskyl har vist sig at ramle ind i 
mange begrænsninger, love og regler, har man kunnet 
læse i de kommunale referater. En professor i Aarhus 
var ellers i et formiddagsprogram på P1 på linje med 
Nørreby, da hun fandt det tosset at bruge dyrt, renset 
vand til toiletskyl i stedet for regnvand.

På det seneste byrådsmøde advarede ENT-formand 
Lasse Harder Schousboe da også om, at der kommer 
en regning til forbrugerne. Og da vi ikke er mange 
forbrugere, kan det blive dyrt, kunne man fristes til at 
tilføje.

Forureneren betaler. Det har været et mantra i dansk 
politik i mange år. Det burde vi insistere på også skal 
gælde her.

Mange familier på Fanø er i forvejen belastet af dyr 
transport, høje ejendomsskatter og høj inflation. Så 
løsningen må være at kræve, at Folketinget finder en 
måde at kradse pengene ind hos forurenerne.

Desværre fik vi ikke valgt et lokalt folketingsmedlem, 
der kunne have båret sagen videre, men vi kan da håbe, 
at Anders Kronborg, som trods alt er en slags lokalt 
folketingsmedlem, vil tage teten.

Vi må nu håbe, at den ny og grønnere måde at lave 
varme på, som Din Forsyning planlægger i Esbjerg, kan 
rette lidt op på familiernes økonomi. Vi får jo fjernvarme 
derfra. Det håber vi at kunne fortælle mere om næste 
gang.
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Finn Arne Hansen
mail@fanoeposten.dk

Journalist
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Har du ikke fået 
avisen i postkassen?

mail@fanoeposten.dk

Så send en mail med din adresse  
og telefonnummer på

K Æ R E
SO M M ER H U S E J ER

Danibo har udlejet sommerhuse på Fanø i over 40 år. 
Det eneste udlejningsbureau med Fanø-oprindelse.

At sætte sit sommerhus til udlejning er en tillids-
sag. Vi sætter en ære i at gøre en forskel for såvel 
vores husejere som vores gæster.  
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Kontakt os 
og få en snak  
omkring 
udlejning 
af dit 
sommerhus.

ENERGI – Kunne man stil-
le vindmøller op på heden 
mellem Rindby eller i øens 
østlige nåletræsskov? Kun-
ne der sættes nogle rækker 
op ved golfbanen? Eller 
store paneler med solceller 
på alle offentlige bygninger 
i 6720?

Nej, det er ikke det, som 
borgerne nu skal spørges 
om. Det kommer i trin to.

Esbjerg Kommune, der er 
Fanøs miljømyndighed, vil 
nemlig først i samarbejde 
med Fanø Kommune revi-
dere kommuneplanernes 
retningslinjer for vedva-
rende energianlæg. Første 
skridt bliver en høring, 
hvor gode idéer og krav 
til anlæggene og idéer til 
lokalt ejerskab efterlyses. 
Lokalt ejerskab er en stor 
succes på Samsø. Og der 
skal reageres hurtigt. Man 
skal svare 27. november 
på esbjerg.dk/politik-og-
demokrati/hoeringspor-
tal/hoering?hid=02c52315-
fe2d-499f-ac30-

07680fe2e4f8 via den blå 
boks i bunden af siden.

Emnet er højaktuelt, for-
di den russiske invasion 
af Ukraine og den affødte 
energikrise har fået et bredt 
flertal i Folketinget til at 
beslutte at firdoble produk-
tionen af strøm fra solceller 
og vindmøller på land. Det 
er kommunernes opgave at 
sikre et plangrundlag, der 
understøtter denne udbyg-
ning.

Fossil frigørelse
Behovet for vedvarende 
energi er stadigt stigende 
i Danmark. Den grønne 
strøm skal sikre udfasnin-
gen af fossile brændsler. 
Dette for at imødekomme 
vores klimamål men også 
for at frigøre os for andre 
landes olie og gas og der-
med forbedre forsynings-
sikkerheden.      

Byrådene overvejer at 
ændre kommuneplanens 
retningslinjer, så der gives 
mulighed for at planlægge 

for store solenergianlæg og 
vindmøller. Retningslinjer-
ne vil sætte rammerne for, 
hvilken type af anlæg, der 
kan planlægges for, hvor 
de kan placeres og hvordan 
de skal udformedes. Her-
udover vil der komme ret-
ningslinjer for lokalt ejer-
skab og lokalforankring. 
Retningslinjerne skal sikre, 
at de omkringliggende lo-
kalsamfund inddrages i 
processen og får noget ud 
af projektet. Der vil ikke 
blive udpeget specifikke 
arealer til opstilling af sol-
celler eller vindmøller på 
nuværende tidspunkt.   

Formålet med idéhørin-
gen er at give borgere og 
interessenter mulighed for 
at deltage i planlægnings-
processen ved at indsende 
ideer og forslag forud for 
opstart af den egentlige 
planlægning. Alle indsend-
te ideer, forslag og bemærk-
ninger vil blive medtaget i 
den politiske behandling af 
forslaget. 

Hovedspørgsmålet, der 
skal afklares i planlægnin-
gen, er, hvilke krav skal 
kommende solcelleparker 

og vindmøller leve op til 
i forhold til eksempelvis 
placering af anlæggene, 
udformning af anlæggene, 
lokalt ejerskab og lokal for-
ankring.  

Når idéhøringen er af-
sluttet, vil alle ideer og 
forslag blive samlet i et do-
kument og medtages i den 
videre politiske behand-
ling. Næste del af processen 
vil være, at der udarbejdes 
et forslag til en kommune-
planændring med nye ret-
ningslinjer for solceller og 
vindmøller. Forslaget skal 
behandles politisk og vil ef-
terfølgende kunne sendes i 
en ny offentlig høring. 

Miljøvurdering
Efter høringsperioden vil 

alle indkomne bemærknin-
ger blive samlet i et doku-
ment og forelagt politiker-
ne ved endelig behandling 
af forslaget. Afhængig af 
bemærkningerne vil det 
endelige forslag blive til-
passet eller få vedlagt et 
dokument med forvalt-
ningens begrundelser for, 
hvorfor der ikke foretages 
ændringer i planen. 

Det er blevet vurderet, at 
ændringerne i kommune-
planens retningslinjer skal 
miljøvurderes. Det betyder, 
at der parallelt med udar-
bejdelse af ændringerne i 
kommuneplanen bliver ud-
arbejdet en miljørapport.

Først når kommune-
planændringen er endeligt 
vedtaget, vil der være mu-
lighed for at opstarte plan-
lægning for konkrete pro-
jekter. I denne proces, vil 
der være høringer af både 
den brede offentlighed og 
de berørte naboer.  

-fina

Folketinget ønsker flere landvindmøller 
og solceller. Nu spørges Fanø-borgerne

Flere vindmøller på Fanø?
Skal de tre vindmøller på Fanøs nordspids have følgeskab af flere? Hvordan sikres lokalt ejerskab? Det skal en høring afklare.
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SuperBrugsen Fanø, Hovedgaden 87, Nordby – Tlf. 75 16 20 09 – www.brugsenfano.dk

SuperBrugsen Fanø

Tilbuddene gælder til torsdag den 1. december 2022 – så længe lager haves

Coop mandler
400 g 
Kg-pris 62,50.

Brøndum
Snaps 
70 cl.
Literpris 107,14
Frit valg

Schulstad
Signatur brød 
750 g.
Kg-pris 20,00
Frit valg

Faxe Kondi,
Pepsi eller
SanPellegrino 
Flere varianter.
100-150 cl.
Literpris maks.
10,00 + pant.
Frit valg.

SuperBrugsen Fanø
Åbent alle dage fra 7-19

1 pose

25,-

1 flaske

75,-

1 pose

15,-

1 flaske

10,-

Maks.
6 flasker
pr. kunde
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Tlf: 4058 2660 
mail@fanoefragten.dk
www.fanoefragten.dk

Med over 35 års erfaring med 
fragtkørsel på Fanø, sikrer vi vores 

kunder kvalitet og levering.  

Daglig fragtforbindelse mellem Esbjerg og Fanø

Fanø Fragten

JEFA
Gardiner
v/Frank Bredahl

Stenhuggervej 9 . 6710 Esbjerg V . Tlf. 2392 7814

Med mere
end 30 års 
erfaring

Gardiner til ethvert formål

Stort udvalg indenfor:
• Gardiner
• Solafskærmning 
• Insektnet

Gratis og 
uforpligtende 
opmåling og 
rådgivning!

   

Ring nu til Anne-Grete Madsen 25 27 80 01
eller John Christensen 25 27 80 16 og få en
uforpligtende snak om udlejning af dit sommerhus

SPROG – Niels Frederik-
sen fra Esbjerg er passione-
ret omkring Fanøs historie. 
Den ene gren af familien 
stammer fra Sønderho, han 
og familien er ofte i deres 
sommerhus i Sønderho, og 
så har han skrevet flere bø-
ger om Fanøs historie.

Kjør og kjød
Den 7. december fejres det 
på Nordby Sognearkiv, at 
der for første gang udgives 
en bog om Fanø-dialekt. El-
ler måske skulle man sige 
dialekter. For der er for-
skelle mellem talemåderne 
i Sønderho og Nordby, for 
eksempel kjør i syd og kjød 
i nord. Forfatteren er oven-
nævnte, og han fortæller:

”Jeg har jo beskæftiget 
mig meget med skipperkul-
turen på Fanø og har kun-

net se, at byggestil, musik, 
tøj og så videre var velbe-
skrevne emner. Men spro-
get manglede, og det var 
jo en del af den tid, at man 
talte med dialekt. Kunne 
man finde eksempler på 
det glemte sprog, ville man 
også lære noget om forti-
den – som en slags sprogar-
kæologi,” forklarer han.

Det kom ham derfor til 
gode, at han siden 1970erne 
havde skrevet en masse ud-
tryk og ord ned, som han 
havde hørt på Fanø.

Tog mange noter
”Når jeg hørte noget sjovt, 
skrev jeg det ned. Jeg tænk-
te, det måske kunne bruges 
til noget en dag. Jeg læste 
også de indlæg om dialek-
ter, som var i Fanø Uge-
blad. Det første spørgsmål, 
jeg stillede mig selv, var så, 
om Fanø havde sin egen 
dialekt, men nej. Den dia-
lekt, der var på Fanø, var 
en variant af den sydvestjy-
ske dialekt, som man talte 
i Darum og Andst, for ek-
sempel, krydret med mari-
time udtryk, som søfolkene 
havde med hjem. Nogle af 
dem gik ind i husholdnin-
gen. ”Du skal huske at tage 
af for afdriften” betød i 
Sønderho ”du skal huske, 
der er svind.” Og et kotøjr 
blev til en fangline. Der var 
også engelske, frisiske, hol-
landske og tyske ord, som 
på den måde kom ind som 
almindelige ord,” forklarer 
han.

”Men der var også ind-
flydelse fra Sønderjylland. 
Det skyldtes, at mange 
Fanø-piger arbejdede på de 

store gårde i Sønderjylland 
om sommeren. Det siges, at 
når de kom til det store fol-
kemarked i Vester Vedsted, 
så var der rift om de flittige 
Fanø-piger. De skilte sig jo 
også fint ud i deres dragter. 
Og når de så kom hjem om 
efteråret, havde de sønder-
jyske ord og sætninger med 
sig.”

Skæbnens finger
En dag pegede skæbnens 
finger så nærmest på ham. 
Oscar Lassen fra Fanø Bad 
havde et læserbrev i Fanø 
Ugeblad i 1999, og han ef-
terlyste nogen, der kunne 
redde det gamle sprog. 

”Er der da ikke en dansk-
lærer, der kan påtage sig 
den opgave? Sådan skrev 
han, og så gik jeg i gang 
med et intensivt samlear-
bejde under Corona-perio-
den,” fortæller Niels Frede-
riksen.

Mere har vi ikke plads til 
her, men mon ikke vi hører 
resten ved receptionen?

Bogen er på 240 sider, er il-
lustreret med mange Fanø-mo-
tiver og koster frem til jul 149 
kroner, herefter 239 kroner. 
Den er i stift bind og sælges af 
Fanø Boghandel og Varmings 
Boghandel i Esbjerg.

Bogsponsorerne er: Inger 
og Jørgen Nygaard Larsens 
Fond, Velux Fonden, Alice og 
Tage Sørensens Fond, Lida og 
Oskar Nielsens Fond, Fon-
den Gamle Sønderho, Danibo, 
Magne Lundgaard og hustru, 
Skads Herreds Brandkasses 
Fond.

Tekst og foto: 
Finn Arne Hansen

Esbjerg-forfatteren 
Niels Frederiksen, 
der har Sønderho 
som sit andet hjem, 
har skrevet første 
bog om Fanø-
dialekter

Ny bog om dialekten på Fanø 
krævede års efterforskning

Niels Frederiksen i et miljø ved Konsul Lauritzens Plads, som han kender vældig godt.

Kom og vær med i det gode fælleskab

www.vinterbadernefanoe.dk

Så er vi rigtig godt
i gang igen!!

Meld dig ind på:

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PlakatSep2021.pdf   1   15/11/2022   12.20

Foredrag om Fanøs fugle
Kom med i felten – eller book det spændende fore-
drag “Fugletrækket og de helt store bedrifter” – med 
film og den nyeste viden.

FANØ FUGLESTATION
Tlf. 20 10 87 17

• Født i Esbjerg den 3. 
september 1950, der-
med 72 år

• Gift, to voksne børn
• Uddannet lærer, linje-

fag var historie og bio-
logi. Arbejdede hele 
sin karriere på Fovr-
feltskolen i Esbjerg V. 
Gik på pension i 2002

• Var medarbejder på 
projektet Vadehavets 
kulturhistorie 1982-
1988

• Begyndte at skrive hi-
storiske bøger i 1992

• En del af slægten 
stammer fra Sønder-
ho. Hans oldefar var 
sejlskibsfører her

• Har med sin hustru 
et sommerhus i Søn-
derho, som de flittigt 
benytter

• Har siddet i Fanø 
Kunstmuseums besty-
relse fra 1992 til 2020 
med en enkelt afbry-
delse

Niels 
Frederiksen

4  26. november 2022Fanø Posten



Fanø
Ejendomsmægler

Erik Nørreby
Ejendomsmægler,
Tlf: 61557037

Sebastian Landt
Salg & Vurdering
Tlf: 28340066

Amalie Skovbjerg
Trainee
Tlf: 20340251

Grund 1.013 m²
Bolig 238 m²
Rum/værelser 4/3
Opført 1979
Kontakt 76660102

Kontantpris 1.498.000
Udbetaling 75.000
Ejerudg./md. 1.644
Brt/nt u/ej.udg. 8.641/6.817
Sag 67301456

I et hyggeligt og uforstyrret hjørne af Nordby venter denne særdeles
velholdte étplansvilla, som er beliggende på lukket vænge og i kort afstand
til alle hverdagens gøremål.  Det byder på éntre, badeværelse, 3 værelser,
bryggers samt stor stue  og køkken med udgang til haven.  

Velholdt og veldisponeret étplansvilla i Nordby
Gammel Postvej 5B, Nordby, 6720 Fanø 

C

NYHED

Grund 1.074 m²
Bolig 187 m²
Rum/værelser 6/4
Opført/omb. 1976/2019
Kontakt 76660102

Kontantpris 2.348.000
Udbetaling 120.000
Ejerudg./md. 2.464
Brt/nt u/ej.udg. 14.590/11.337
Sag 67301463

Rummelig, gedigen og familievenlig villa står nu klar til at blive dit næste
hjem. Ikke alene er villaen i ét plan, den er også i god stand, hvor taget og
de fleste vinduer er skiftet i 2018. Her er masser af plads til hele familien, du
får nemlig 187m2 i ét plan. 

Gedigen étplansvilla til den store familie 
Strandvejen 24, Nordby, 6720 Fanø 

C

NYHED

Sælg din bolig hurtigere med EDC

 Sæt til salg hos os, og få prisvindende digital markedsføring med EDC

Effekt, som rammer lige præcis de købere, der leder efter din bolig.

Det øger sandsynligheden for et hurtigere salg.
 

Vil du vide mere?  
Start med et gratis Salgstjek 
 

Grund 4.042 m²
Bolig 49 m²
Rum/værelser 2/1
Opført 1992
Kontakt 76660102

Kontantpris 1.125.000
Udbetaling 60.000
Ejerudg./md. 1.686
Brt/nt u/ej.udg. 6.518/5.139
Sag 67301476

Ferielejlighed i veldreven ejerforening og omgivet af de attraktive
omgivelser i Fanø Bad. Her er du fri for vedligeholdelse, sådan du kan
benytte dig af golfbanen, stranden samt butikker lige udenfor døren. Den er
renoveret og fremtræder med flot stil hele vejen igennem .

Flot renoveret ferielejlighed med lave fællesudgifter 
Golfvejen 2A, 1. Dør/lejl. 319, Fanø Bad, 6720 Fanø 

G

NYHED

Grund 1.231 m²
Bolig 198 m²
Rum/værelser 5/5
Opført/omb. 1890/1991
Kontakt 76660102

Kontantpris 2.098.000
Udbetaling 105.000
Ejerudg./md. 2.626
Brt/nt u/ej.udg. 12.425/9.795
Sag 67301383

- Stort værksted
- Energivenlig villa
- Velplejet og velholdt 

Hovedgaden 130, Nordby, 6720 Fanø 
 

B

SOLGT

Grund 1,608 ha
Bolig 47 m²
Rum/værelser 2/1
Opført 1974
Kontakt 76660102

Kontantpris 1.248.000
Udbetaling 65.000
Ejerudg./md. 3.437
Brt/nt u/ej.udg. 7.232/5.699
Sag 67301477

Flot og velholdt ferielejlighed med formidabel udsigt over Vesterhavet. Her
er lejligheden meget velbeliggende på øverste etage med fantastisk udsigt
over stranden og Vesterhavet. Lejligheden er tilmeldt udlejning og giver en
særdeles god lejeindtægt på 69.000 kr. udbetalt til ejer i år 

Velholdt ferielejlighed med fantastisk udsigt 
Strandvejen 61A, 2. Dør/lejl. 334, Fanø Bad, 6720 Fanø 

C

NYHED

Grund 1.792 m²
Bolig 96 m²
Rum/værelser 4/3
Opført 1993
Kontakt 76660102

Kontantpris 2.948.000
Udbetaling 150.000
Ejerudg./md. 3.732
Brt/nt u/ej.udg. 17.003/13.408
Sag 67301484

Sommerhuset er 96m2, som har en veludnyttet planløsning. Det byder på
lyst køkken i åben forbindelse med stuen. Endvidere finder du stort
badeværelse med både spa og sauna. Desuden venter der 3 gode
soveværelser. Huset er estimeret til at give 140.000 kr. i lejeindtægt.

Velholdt sommerhus med god lejeindtægt 
Vindgaf 23, Rindby Strand, 6720 Fanø 

NYHED

Grund 701 m²
Bolig 75 m²
Rum/værelser 4/3
Opført 1996
Kontakt 76660102

Kontantpris 2.595.000
Udbetaling 130.000
Ejerudg./md. 2.315
Brt/nt u/ej.udg. 16.225/12.601
Sag 67301293

- Ikke tilmeldt udlejning
- Tæt på stranden
- Tag fra 2019 

Slunden 48, Rindby Strand, 6720 Fanø 
 

SOLGT

Overtaget fra
anden mægler 

Grund 1.904 m²
Bolig 53 m²
Rum/værelser 3/2
Opført 1977
Kontakt 76660102

Kontantpris 1.798.000
Udbetaling 90.000
Ejerudg./md. 3.162
Brt/nt u/ej.udg. 10.582/8.338
Sag 67301460

Her er beliggenheden skøn, du kan nemlig mærke roen på lukket vej. Og
grunden, det er en ugeneret oase, hvor du har hele 1900m2 natur at boltre
dig på og dyrelivet er særdeles rigt – så nyd du blot et pusterum, langt fra
hverdagens fart, mens rådyrene kigger nysgerrigt forbi. 

Hyggeligt sommerhus blot 450 meter fra stranden 
Lyngvej 72, Rindby Strand, 6720 Fanø 

NYHED

Grund 1.622 m²
Bolig 70 m²
Rum/værelser 4/3
Opført/omb. 1962/1999
Kontakt 76660102

Kontantpris 1.398.000
Udbetaling 70.000
Ejerudg./md. 2.372
Brt/nt u/ej.udg. 8.452/6.660
Sag 67301352

- God lejeindtægt
- Tæt på byen
- Meget velholdt 

Vesten Sandene 2B, Sønderho, 6720 Fanø 
 

SOLGT

Det handler om at gøre sig umage

 

  

 

  

 

  

 

  

EDC Fanø

Strandvejen 10A
6720 Fanø
Tlf: 76660102 
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Åbningstider: Mandag-Fredag: 9.30-17.30  
Lørdag: 9.30-14.00

Garant Esbjerg
Ådalsparken 7, 6710 Esbjerg V  
Tlf. 79 13 78 78, www.garant.nu

GARANTBUSSEN  
er kommet fast til Fanø

Vores lokale Fanømand, 
Erik Hoe, er klar til at 
betjene jer med gulve, 

tæpper og gardiner.
Han har prøver i bussen 

og er klar til hurtig 
udrykning.

Erik kan kontaktes på
erik@garant.nu

eller tlf. 79 13 78 78
40 30 49 03

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

ERHVERV – Det så lo-
vende ud, og i stribevis af 
borgere på Fanø kom til 
åbent hus i februar 2022, 
da ’de tre musketérer’ Trine 
Egede, Niels Moshage og 
Mixhael Zenon genåbnede 
Fanø Night & Stay på den 
gamle søfartsskole i ud-
kanten af Nordby. Men nu 
er stedet lukket, og selska-
bet bag, MEZ ApS, har selv 
indgivet konkursbegæring. 
Krifa og Lønmodtagernes 
Dyrtidsfond er nu ved at se 
på, hvad de to fastansatte 
og de to-tre løstansatte 
mangler at få. 

Kun Niels Moshage var 
med til det sidste. Trine 
Egede, Grønland, overdrog 

per 31. august sine 33 pro-
cents andel til ham, og Mi-
chael Zenon fra Frederiks-
berg, der stadig står som 
ejer af de sidste 33 procent, 
har ikke været med i foreta-
gendet i et stykke tid.

”Jeg blev smidt ud,” for-
tæller han bramfrit.

Han fortæller, at konkur-
sen efter hans mening skyl-
des dårlig drift.

”Der er nogle regninger, 
der ikke er blevet betalt. Og 
ja, vi fik en god start, men 
når der ikke bliver sendt 
fakturaer ud, så går det jo 
galt.”

Om fejlen er hans eller 
en af de to andres, fortæller 
han ikke.

Vi har i dagevis forsøgt 
at indhente kommentarer 
fra Niels Moshage og Trine 
Egede, men forgæves. 

Fanø-investoren Flem-
ming Haahr ejer Fanø 
Night & Stay-bygningerne 
via et selskab, han er med-
ejer af. Han ærgrer sig over 
lukningen.

”Det kommer bag på os, 
det var jo ellers i god gæn-
ge. Men det handlede vist 
om tre personer, der ikke 
kunne enes om tingene,” 
konstaterer han.

Hvad gør I nu?
”Vi er i dialog med no-

gen, der har henvendt sig 
af sig selv på baggrund af 
de rygter om lukningen, 

der jo allerede er ude over 
hele øen. Vort mål er at få 
det til at køre videre. Stedet 
har vist sin berettigelse her 
efter Coronaen. Den mel-
lemting mellem et hotel og 
et bed and breakfast, som 
stedet er, kan folk godt lide. 
Det ligger også godt, og in-
gen andre steder kan huse 
50 mennesker på én gang,” 
siger Flemming Haahr.

Han tilføjer, at sengene 
og det øvrige inventar til-
hører hans selskab. De tre 
eks-ejere tilførte dog en bar 
og en reception.

Tekst og foto: 
Finn Arne Hansen

De tre ejere bag det store overnatningssted på den gamle Søfartsskole i Nordby 
brød musketéreden og gik hvert til sit. Ejeren af bygningen søger nu en ny forpagter

Fanø Night & Stay er lukket

Landgangsbro til Martha

MARITIMT – Da Torben 
Korsgaard fra Forenin-
gen Martha nævnte for 
erhvervsmanden Peter Pe-
tersen fra Hjerting, at det 
kunne være fint med en 
landgangsbro i Hjerting, 
trykkede han på den rig-
tige knap.

I Hjerting er de nemlig 

godt trætte af deres fly-
deponton, som det meste 
af året ikke kan bruges til 
noget. Mange timer i døg-
net kan man kun komme 
ud til den med waders på. 
Så en femmandsgruppe i 
Hjerting gik i gang med at 
få tegnet en 12 meter læn-
gere landgangsbro og en 

beton-forlængelse ind til 
stranden. 

Og det er allerede ved 
at blive en succes, kort ef-
ter lanceringen af idéen. 
400.000 sponsorkroner er 
i hus, så snart skal der sø-
ges fonde, så resten af den 
nødvendige million kan 
komme i hus! -fina

En bemærkning 
fra Foreningens 
Marthas 
formand til en 
erhvervsmand i 
Hjerting gav pote

Fanø Night & Stay er lukket, 
og ejerne af MEZ ApS har 
begæret deres selskab kon-
kurs.
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Tilfredse folketingskandidater fra Fanø
FANØ – Hverken Christian Lorenzen (C) eller Ben-

jamin Strand Andersen (Å) opnåede valg til Folketin-
get. Benjamin fik 259 personlige stemmer i Sydjyl-
lands Storkreds, og Christian fik 456. 
”Det var en stor oplevelse at være i valgkamp, denne 
gang var dog ekstra udfordrende, da det jo var lands-
politik, og ikke ’bare'’ Fanø. Mange debatter og meget 
rejsen rundt, men fremfor alt mange gode møder. Vi 
havde i Sydjylland et stærkt hold, og vi supplerede 
hinanden godt, så det hjalp jo lidt på presset. Jeg el-
sker gode debatter, når meninger brydes, bliver man 
ofte klogere, og jeg synes ofte, jeg lærer noget. Jeg er 
utrolig rørt over alle dem, der brugte deres stemme 
på mig og Alternativet. Det viser mig at det jeg kæm-
per for, også mellem valg, vækker genklang. Det er 
helt sikkert ikke sidste gang, jeg stiller op,” siger Ben-
jamin. Christian Lorenzen er på samme linje:
”Jamen, det var jo en ret vild og intensiv oplevelse. 
Man aner jo ikke, hvad man går ind til, det finder 
man ud af ved at prøve det. Og når man skal passe 
fuldtidsarbejde ved siden af, så får man ikke megen 
søvn. Jeg vil rigtigt gerne takke dem på Fanø, der har 
stemt på mig. Jeg har forståelse og respekt for, at der 
er stor forskel på at stemme lands- og lokalpolitisk. 
Det mest overraskende var, at jeg fik stemmer hele 
vejen rundt. Jeg har ikke ført aktiv valgkamp i Søn-
derborg, men henter alligevel pænt med personlige 
stemmer der. Så jeg må have en eller anden form for 
appel og rækkevidde – ud over bare Fanø- og Esbjerg. 
Jeg havner faktisk også i den bedste halvdel, og det 
var der nok ikke mange, der havde troet med en kan-
didat fra Fanø. Derfor ender valget egentlig også for 
mig på mange måder med at være en positiv ople-
velse. Om det skal prøves igen, må tiden vise. Men 
jeg er ikke blevet skræmt væk”.

Øen rundt

Den nuværende ponton er udenfor badesæsonen ikke meget 
bevendt uden waders. Foto: Finn Arne Hansen



100,-

ALLE  
KOLLEKTIONS- 

PRØVER  
Fra PBO, Rue de Femme,  

Culture, Levete Room,  
Heartmade & Nümph

ENKELTE
STYLES

 300,-

Hovedgaden 61 – 6720 Fanø – www.kollektionshuset.dk
Åbningstider: Torsdag + fredag: 11 – 17 & Lørdag: 10 – 14

          kollektionshuset         kollektionshuset

200,-
*Accessories 

undtaget

BLACK  
NOVEMBER

HAPPY
DECEMBER

EJENDOMSMARKEDET 
– Da Corona kom i marts 
2020, strømmede turisterne 
til Fanø, og det fik efterføl-
gende salget af sommerhu-
se til at boome. De mange 
gæster udefra faldt for 
Fanø. Men i år er det stilnet 
kraftigt af, ja faktisk halve-
ret i forhold til 2021.

I de første 10 måneder 
af 2022 blev der solgt 68 
sommerhuse mod 154 
sommerhuse i samme pe-
riode i 2021. I de samme 
måneder af 2020 lå salget 
på 143. Før Corona, i 2019, 
lå salgstallet i samme peri-
ode på fornuftige 111. Det 
viser tal, som Boligsiden 
har gravet frem for Fanø 
Posten.

Er markedet støvsuget 
efter de to hektiske år? Og 
har de nye ejere i mindre 
grad end andre steder på 
Vestkysten solgt igen for 
at score en hurtig gevinst? 
Det har vi spurgt EDC 
Fanø om.

”Nok ikke helt støv-
suget. Der er egentlig en 
okay tilgang af sommer-

huse, og lige nu får vi 
flere sommerhuse ind, der 
først skal sættes til salg til 
foråret. I forhold til nye 
ejere der ønsker at høste 
gevinsten, ser det ikke til 
at være udpræget her på 
øen. Vi har kun haft to der 
har solgt igen,” siger ejen-
domsmægler Erik Nør-
reby.

På villa- og rækkehus-
området er opbremsnin-
gen kommet senere. Fra 
september til oktober har 
der været et fald på 20 pro-
cent på Fanø, oplyser Bo-
ligsiden. Det er meget tæt 
på landsgennemsnittet på 
minus 19 procent. Vor na-
bokommune Esbjerg kan 
notere sig et fald på hele 
43 procent i samme må-
ned, mens Tønder ligger 
på plus 4 og Varde på mi-
nus 12 procent.

EDC Fanø har denne 
forklaring – og et godt fif:

”Her på det seneste, 
fra september til oktober 
2022, er antallet af solgte 
ejendomme på Fanø be-
gyndt at falde på grund 

af stigende energiudgifter 
og en generel usikkerhed 
i samfundet. De stigende 
renter tales der meget 
om, men de behøver fak-
tisk ikke at få den store 
betydning,” siger partner 
Sebastian Landt, salg og 
vurdering.

”Mange sælgere med 
fastforrentede lån på ek-
sempelvis 1 procent kan 
tillade sig at sætte kon-
tantprisen ned, da de kan 
indfri deres lån til en lav 

kurs. Her får de måske en 
gevinst på 200.000 kro-
ner, som kan bruges til at 
give et afslag, og så skal 
køberne ikke låne så stort 
et beløb. På den måde kan 
stigende renter næsten 
neutraliseres. Vi oplever 
mange, der ikke er op-
mærksomme på dette, og 
det sætter markedet lidt 
ned i gear,” tilføjer han.

Tekst: Finn Arne Hansen
Grafik: Per Eskildsen

Sommerhussalget er bremset meget op 
i år, mens villa- og rækkehussalget først 
bremser op nu. EDC har fif til hurtigt salg

Sommerhussalget
på Fanø er halveret Støt lokalt.

Giv et Ø-gavekort.
                                                  

GAVE
KORT

FANØ

Se mere på  
www.nordbyhandel.dk

t.ffl'3 
e www.dan-el.dk e 
DØGNVAGT 70 23 23 88 

Sønder Nytoft 21 C, 6720 Fanø 

�GIVENDE INSTALLATØR li.� ri rai liDl. 

Salget af sommerhuse på Fanø
Måned 2019 2020 2021 2022
Januar   5   9  15   2
Februar   6   9  24   5
Marts  10   5  26  14
April   8  14  14   7
Maj  14  26  20  10
Juni  11  26  14   8
Juli  15  14   4   4
August  16  15  16   7
September  15  14   9   5
Oktober  11  11  12   6
I alt 111 143 154  68

Kilde: Boligsiden.
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Det sker på Fanø fra 26/11 til 17/12 2022 - udvalgte begivenheder

FANØ TOTALSERVICEFANØ TOTALSERVICE
v/Jan Svenning Jensenv/Jan Svenning Jensen

Reparation og service  Reparation og service  
af alle typer  af alle typer  

havemaskinerhavemaskiner
Ring på 60 87 08 75Ring på 60 87 08 75

jsvenning@hotmail.comjsvenning@hotmail.com

OBS! Vi henter og bringer gerne!

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. 

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

• 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.

Øen rundt
8  26. november 2022Fanø Posten



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!

Tekst og foto: 
Søren Vinding

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

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.

26. november 2022   9Fanø Posten



Så synger fugletrækket 
over Fanø på sidste vers. 
Men det er en sang, der vil 
gentages næste år og næste 
år og i al evighed, så længe 
vi har forskellige klimazo-
ner. For det er motoren i 
fugletrækket, at der er for-
skelle i føderessourcerne 
med årstidernes skiften i 
det arktiske og tempere-
rede.

Der er år til dato i 2022 
trukket i hele træskolæng-

der cirka 1.530.000, og det 
er det største år i Fanø Fug-
lestation fem-årige historie. 

Trækket i år blev stort 
af mange grunde: Megen 
østenvind, der sender fug-
letrækket ned gennem 
Danmark og Skandinavien 
ud mod den danske vest-
kyst. Meget få regnvejrs-
dage, der vil drive trækket 
andre steder hen. Men det 
er ikke den metode, vi bru-
ger til at registrere fuglene 
på, der i år skaber et større 
træk, for den er, bortset fra 
få forbedringer, konstant 

og standardiseret. Vi tæller 
fra præcist det samme sted 
den lille Høneklit fra sol-
opgang og indtil trækket 
ebber ud efter typisk to til 
fem timer. Vi tæller hvert år 
fra 11. august til 11. decem-
ber. Endelig dækker vi med 
teleskoper, håndkikkerter 
og fotodokumentation en 
lige linje fra det nordvest-
ligste af Langejord til det 
nordøstligste af Keldssand. 
Et synsfelt på cirka 4,5 km.

Ny teknologi hjælper
Fugletrækket er fascine-
rende og stadig lidt my-
stisk, selvom teknologiske 
muligheder har givet os 
endnu flere svar. Men nye 
svar giver også anledning 
til nye spørgsmål. Sokra-
tes er kendt for citatet “Jo 
mere jeg ved, jo mere ved 
jeg, at jeg intet ved”, og det 
gælder også indenfor na-
turvidenskaben såvel som 
samfundsvidenskaben. 
Vi afdækker konstant nye 
trækmønstre for de forskel-
lige arter af fugle, der pas-
serer Fanø. Det vi ser lige 
nu på Fanø Fuglestation, 
er det sidste og fåtallige 
træk af arter som mørk-
buget knortegås, bramgås 
samt sjaggere. Men også 
blisgæs, kortnæbbede gæs, 
stor korsnæb og skærpibere 
trækker sydøst over Høne-
klitten i disse sene novem-
berdage. Enkelte rovfugle 
som spurvehøg, musvåge 

og fjeldvåge kan godt ved 
pludselig kulde foretage 
det såkaldte ’kuldeflugt’, 
hvor de søger mod varmere 
egne. I august var det in-
sektædere som skovpiber, 
gul vipstjert, svaler, sange-
re og fluesnappere, der trak 
over Hønen. 

September og oktober 
skaber de største dage med 
drosler og pibere, hvor vi 
den 9. oktober nåede op 
over 400.000 trækkende 

Vadehavets fugle
Julemarked på Fanø Kunstmuseum

SØNDERHO – Den første weekend i december 
åbnes der op for julemarked på Fanø Kunstmuseum i 
Sønderho. Det sker i et samarbejde mellem museet og 
borgerforeningen. Det sker lørdag den 3. og søndag 
den 4. december fra klokken 11 til 16. Her vil der være 
små boder med diverse lækkerier, strik og julepynt. 
Der opkræves en lille entré, men så følger der også 
kaffe med.

Stor interesse for at holde jul i sommerhuse
FANØ – Interessen for at holde jul i et sommerhus er 
meget stor i år, melder DanCenter. 

Over halvdelen af de samlede bookinger i decem-
ber finder sted mellem den 23. og 31. Antallet af boo-
kinger ligger knap 15 procent over niveauet for sam-
me periode i 2020, da særdeles mange danskere søgte 
mod landets sommerhuse i juledagene under Corona.

Øen rundt Fugletrækket over Fanø på sidste vers

Send foto til mail@fanoeposten.dk eller indléver den udfyldte 
krydsord til: Fanø Posten, Hovedgaden 75, Fanø – senest den  
7. december 2022. Mærk kuverten ”Konkurrence”. Maks én  
deltager pr.  husstand. Sidste måneds præmie, et gavekort på 200 kr.  
til  SuperBrugsen, kan afhentes i SuperBrugsen, Fanø.

Vinder af sidste nummers krydsord: Ole Runz-Jørgensen, Strandvejen 42 K, Fanø
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Skov Madsens eftf.
Esbjerg og Fanø Begravelse
Jernbanegade 68 | Esbjerg | tlf. 75 12 08 33

www.houkjaerbegravelse.dk

 ■ Vi hjælper med en værdig,  
smuk og personlig afsked

 ■ Fokus på bæredygtighed
 ■ Få en fast og fair pris
 ■ Ring og få gratis tilsendt  

hæftet “Min sidste vilje”

Kontakt os på
tlf. 75 12 08 33
Vi kan kontaktes hele døgnet

Forbrugerrådet TÆNK  anbefaler at  
bruge ISO9001-certificerede bedemænd

Alexandra 
Brandi

Hanne  
Hjørngaard

Tine  
Nielsen

Nicki 
Løbner

Mette 
Grumsen

Troels  
Giversen

Nikolaj  
Rebsdorf
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Frits Brinch & Sønner ApS
Entreprenørforretning & Aut. Kloakmester

Sdr. Nytoft 11 - 6720 Fanø
75 16 42 57 - Kontor/fax: 75 16 41 81

Biltlf.: 29 26 56 76

EL-SERVICE
75 16 33 55

mobILtELEfon: 28 48 22 71

www.deresblik.dk ‧ deresblik@deresblik.dk

Aut. VVS-installatør og kloakmester
Sønder Nytoft 8 A - 6720 Fanø

Mobil Fanø afd. 40 91 57 11
Målerhusvej 3 - 6700 Esbjerg

Tlf. kontor 75 12 50 11

JENSEN & JENSEN FANØ ApS
TØMRER og SNEDKER

Alt inden for tømrer- og snedkerarbejde udføres

KVALITET EN SELVFØLGE
Lars-Ole Møller Dahl Nybyvej 3 · Tlf. 4036 6484

Torben Mahlers Tegnestue
Færgevej 2, 6720 Fanø

Tlf. 2086 3527 - mail: torben@mahler.dk
Arkitektarbejde herunder arbejde med fredede bygninger
Tilstandsrapporter & Energiberegninger – energimærker

Salg og service af alle typer varmepumper

Ring for tilbud: 21 67 95 16

Din lokale fagmand

Fanø
Klima
Service

Toyota Ribe
Industrivej 36
Tlf. 76 88 11 88 

Toyota Vejen
Vestermarksvej 5  
Tlf. 75 36 17 66 

Toyota Esbjerg 
Hededammen 2                          
Tlf. 75 14 23 88 

Toyota Varde
Jeppe Skovgårdsvej 21
Tlf. 76 54 22 00

Åbent: Man-fre 9-17, søn 11-16 · Louis Lund A/S · www.louis-lund.dk

Køb en bil hos Toyota Louis Lund
og få  TRYGHED  

og op til 8 års garanti  
med en Louis Lund Serviceaftale.

Tlf. 75 12 96 91
www.frandsjensens.dk

– hele øen rundt !

VI HJÆLPER DIG MED ALLE 
ELEKTRISKE INSTALLATIONER!

• Varmepumper - 
     luft/luft og luft/vand
• Køleanlæg
• Erhvervs varmepumper
• Klimaanlæg
• Energirådgivning

• Elinstallationer 
• Sommerhus installationer
• Ladebokse
• Udskiftning af eltavler
• LED belysning
• Solcelleanlæg

Tlf. 70 70 70 81
www.denjyskeelektriker.dk

Tlf. 41 92 40 00
www.vestklima.dk

Nordby Renovation 
&  Slamsugning I/S

Slamsugning • Højttryksspuling
Kranarbejde udføres • Containere udlejes

40312337 - 40262337
Sønder Nytoft 13 - 6720 Nordby - Fanø

Næste avis  
17. december

Deadline  
7. december

tømrer- og byggefirma
Ing. Henning Frosch

Lodsvej 41 ∙ 6720 Fanø

21 48 69 89

t.ffl'3 
e www.dan-el.dk e 
DØGNVAGT 70 23 23 88 

Sønder Nytoft 21 C, 6720 Fanø 

�GIVENDE INSTALLATØR li.� ri rai liDl. 

fugle på en fantastisk dag, 
hvor alle ydre betingelser 
var til stede for et stort træk 
– næsten vindstille, sigtbar-
hed på mere end 25 km og 
så netop der, hvor de meget 
almindelige arter som bog-
finke og vindrossel peaker 
med deres hovedtræk. 

Sjælden fugl på besøg
Fugletræk giver ikke bare 
store antal af fugle, men 
også sjældne fugle, der 
pludselig optræder langt 
fra deres normale yngleom-
råde og i særdeleshed langt 
fra deres normale trækkor-
ridor. Således optrådte den 
i Danmark sjældne vestlig 
middelhavsstenpikker i år 
ved Rindby fra den 1. til 
den 7. november, fundet af 
Kim Fischer.

 
 
 
 

Tekst og foto: 
Søren Brinch 
 
Redigering: 
Finn Arne Hansen

Fugletrækket over Fanø på sidste vers

Fugletrækket over FanøFugletrækket over Fanø
synger på sidste vers.synger på sidste vers.

Bliv medlem af Fanøs lokale antenneforening og få hurtigt  
internet og et stort udbud af TV kanaler. Internet uden TV-pakke 
er også muligt – også i feriehuse og lejligheder.

Vidste du,
at du kan tilgå selvbetjenings- 
portalen på www.fanonet.dk,  
og administrere mail, betaling, 
skifte tv-pakke og meget mere?

Henvendelse på tlf. 75 16 13 86 (kontortid man-tor kl. 9-11) 
eller via www.fanonet.dk, når du har brug for hjælp. 

Følg også “Nordby Antenneforening Fanønet” på Facebook
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HERLEV 22 UNI
Ski- og vinter anorak til både herrer og damer.
10.000 mm vandsøjletryk/åndbarhed samt thermolite foer.
Str. S - 3XL

NY FORM PRIS

1099,95 HARPER 22 W
Ski- og vinterjakke til damer. 10.000 mm vandsøj-
letryk/åndbarhed samt thermolite foer.
Str. 36 - 46

NY FORM PRIS

1099,95

HANS 22 SR
Ski- og vinterjakke til herrer.
10.000 mm vandsøjletryk/åndbarhed samt thermolite foer.
Str. S - 3XL

NY FORM PRIS

1099,95

NORD HAFJELL 21 UNI
Handsker til voksne med læder 
på udvalgte steder.
Str. M - XL

NY FORM PRIS

399,95

NORD HOPE 21 W
Luffer til damer i ægte læder.
Str. S - L

NY FORM PRIS

399,95

HAGO 22 SR / HALINA 22 W
Skibukser til herrer eller damer. 
10.000 mm vandsøjletryk
/åndbarhed samt thermolite foer.
Str. S - 3XL

NY FORM PRIS

749,95

NYFORM FANØ
Strandvejen 56
6720 Fanø

JULIUS 22 SR / JAMINA 22 W
Seamless skiundertrøje til damer.
Fremstillet af: 36% Modal / 31% uld 
/ 27% Polyamide / 6% Elastane
Str. H: S/M -  L/XL D: 36/38 - 44/46

PRIS DAME

349,95

FØLG ELL. FIND OS PÅ FACEBOOK
 - her kan i også se vores åbningstider.

JEA 22 W / JIM 22 SR - JENA 22 W / JIMI 22 SR
Skiundertrøje til herrer eller damer.
Fås i grøn og blå. 
Fremstillet af: 80% merino uld
 / 20% polyamid
Dame str. 36 - 46
Herre str. S - 2XL

UNDERDEL PRIS

349,95

80%
MERINO

ULD

SPORT- OG FRITIDSTØJ
TIL HELE FAMILIEN

OVERDEL PRIS

399,95

SÆTPRIS

699,95PRIS HERRE

399,95


