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FRIVILLIGHED – Frivil-
lighed er et nøgleord for 
rigtig mange aktiviteter, 
som foregår på Fanø. Det er 
også et nøgleord i brandvæ-
senet, men rekruttering og 
fastholdelse af mandskab 
på øen er heldigvis ikke 
den største udfordring.

”Vi bor på en ø, hvor vi er 
i naturens vold med storm-
flod, skovbrande og så vi-
dere, og det er en realitet, 
som den næste generation 
også vokser op med,” siger 
brandstationsleder Peter 
Kristensen, og fortsætter:

”Måske derfor oplever 
vi en interesse fra lokale 
unge, der står på spring for 
at være med til at løfte op-
gaverne, især unge mænd, 
der ved, at hos os kan man 
være med til at gøre en for-
skel. 

Mads Nørholm Pedersen 
og Søren Due Thomsen er 
begge deltidsbrandmænd 
i Nordby og er begge 29 år.

”Jeg har været frivillig 
brandmand i fire år, og det 

er gået lidt i arv fra min far 
Flemming Nørholm Peder-
sen bedre kendt som ’Fu-
ser’,” siger Mads og Søren 
fortsætter:

”Det samme kan man 
sige om mig.”

Løsningsorienteret
Søren er søn af indsatsleder 
og beredskabsinspektør 
ved Sydvestjysk Brandvæ-
sen Michael Due Thomsen.

”Noget, der især tiltræk-
ker mig ved jobbet som 
brandmand, er, at man skal 
være løsningsorienteret,” 
siger Mads, og Søren tilfø-
jer:

”Ja, og omstillingsparate, 
man ved jo ikke helt nøjag-
tigt, hvad man kommer ud 
til.” 

Begge mænd er enige om, 
at det altid drejer sig om at 
holde fokus på at bevare 
roen.

Der er altid nyt og mere 
at lære indenfor brandvæs-
net, en arbejdsplads, der 
bestræber sig på, at være oppe på beatet og følge 

med tiden. Der er mange 
bæredygtighedsprincipper, 
der skal gennemtænkes i 
forhold til både kemikalier, 
for eksempel hvad der siver 
i jorden ved brandslukning 
og ikke mindst generelt 
vandforbrug. 

”Alle ønsker den bedst 
mulige bæredygtighed in-
denfor deres fag, der er vi jo 
ikke anderledes end andre 
faggrupper,” siger Mads.

Til daglig underviser 
Søren Due Thomsen kom-
mende mekanikere på Ryb-
ners Erhvervsuddannelser.

Varieret dagligdag
”Det vil sige, at når jeg har 
vagter som brandmand, er 
jeg også tilknyttet Esbjerg 
med tilkald, ellers kan det 
jo ikke lade sig gøre at være 
der på fem minutter – om-
klædt – men det fungerer 
fint, og giver jo også varia-

Nyt kort over Fanø er netop udkommet
FANØ – Nordisk Korthandel har netop lanceret 

en helt ny serie med egnskort, over en række ud-
valgte byer, regioner og ikke mindst øer over hele 
Danmark, hvor der blandt de nye kort især er popu-
lære ferie- og fritidsdestinationer som Fanø. De fleste 
kort er udgivet i målestoksforholdet 1:25.000 (4 cm på 
kortet dækker 1 km, et meget tæt ’zoomniveau’). Det 
giver overblik over så mange detaljer i nærområdet, 
at kortene er oplagte til eksempelvis sommerhuse og 
fritidshuse. Dermed kan sommerhusejeren hurtigt 
danne sig et overblik over, hvad de kan opleve i nær-
området til fods og på cykel. Der er mange detaljer 
på de nye egnskort. Derfor er de nye kort udstyret 
med en detaljeret signaturforklaring, som i øvrigt er 
på både dansk, engelsk og tysk. Højdekurver er også 
en vigtig del af informationen på de nye egnskort. 
Kortet kan fås udprintet som almindelig plakat på 
slidstærkt og kraftigt papir. Men der kan også væl-
ges mellem laminering og indramning i forskellige 
formater. Foruden mulighed for at få kortet leveret på 
en magnetplade, så det kan udstyres med magneter 
til daglig brug.

Det ny Fanø-kort forhandles af Fanø Boghandel.

Julemærkemarch støtter trængte familier
FANØ – Julemærkemarchen med det tilhørende 
bankospil kunne i 2022 samle et overskud på 14.700 
kroner, som blev fordelt med 7350 kroner til julemær-
kehjemmene og 7350 kroner, som blev benyttet til 
indkøb af Fanø Ø-kort fra Nordby Handel, fortæller 
initiativtager Poul Lundholt. Ø-kortene –14 á 500 kro-
ner og ét á 350 kroner – blev fordelt til trængende fa-
milier og personer på Fanø med hjælp fra Fanø Kom-
mune og Røde Kors.

”Der er lang tid til december, men vi bliver garante-
ret løbet over ende af tiden, når vi nærmer os august, 
så derfor får sponsorerne allerede nu en anmodning 
om at yde støtte til arrangementet igen i år. Tilsag-
nene vil give os ro til at få arrangementet på skin-
ner uden stress. Vi vil trykke et større oplag og hus-
standsomdele brochuren i god tid inden marchen,” 
siger han.

Det bliver igen den første søndag i december, den 3. 
december, og der bliver individuel start til marchen 
om formiddagen og så bankospil om eftermiddagen. 
Til brug for marchen trykkes en rutebrochure med 
kort og seværdighedsbeskrivelse. Forslag modtages, 
så dataindsamling kan påbegyndes snarest. Der er 46 
annoncepladser i brochuren, men de otte på bagsiden 
er reserveret.

Hør om forandringens mester, Picasso
NORDBY – Tirsdag den 21. februar klokken 10 til 12 
vil Jørn Martinsen fortælle om Pablo Picasso fra Ma-
laga i Mødestedet, Strien i Nordby. Der er ingen entré. 

”Picasso var usædvanligt produktiv i løbet af sit 
lange liv og opnåede berømmelse – og en enorm for-
mue – for sin kunst. Han blev en af de bedst kendte 
skikkelser i det 20. århundredes kunsthistorie. Picas-
so viste allerede tidligt et ekstraordinært kunstnerisk 
talent. I sin barndom og ungdom malede han på en 
naturalistisk måde, men i løbet af det første årti af det 
20. århundrede ændrede hans stil sig radikalt. Han 
gav sig til at eksperimentere med forskellige teknik-
ker og ideer. Og det blev han ved med,” lyder det i 
oplægget.

Kunst og mad på Fanø Kunstmuseum
SØNDERHO – Fanø Kunstmuseum i Sønderho vil 
onsdag den 15. februar fra klokken 16 til cirka 18 
præsentere nogle nyerhvervelser. Krestine Harboe vil 
fortælle om sit værk Frida, inspireret af den nordiske 
mytologi og navnet Alfrida, der betyder smuk. Iben 
Holm Kongsbak vil fortælle om Carl Johan Forsbergs 
akvareller og livet i Sønderho. Forfatter Niels Frede-
riksen vil præsentere det nyerhvervede maleri af Ju-
lius Exner Sangundervisning i Sønderho (1902) og sin 
ny bog Dialekt på Fanø. En kulturhistorisk ordbog. 
Tilmelding via post@fanoekunstmuseum.dk.

Øen rundt Friske frivillige kræfter til brandslukning
Mads og Søren kender hinanden bedre 
end de fleste – ellers fungerer det ikke, 
når der skal slukkes brande

Når Søren Due 
Thomsen har 
brandmand-
svagten, går 
der fem minut-
ter fra alarmen 
lyder, til han 
skal afgå fuld 
iklædt med 
brandbilen fra 
stationen.

Mads Nørholm Pedersen og Søren Due Thomsen er begge frivillige 
brandmænd på Station Nordby. De har ikke passionen for faget fra 
fremmede, den er gået i arv på fædrene side.
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tion i dagligdagen,” siger 
han. 

Del af et fællesskab
”Det allervigtigste som 
frivillig brandmand er at 

kende hinanden godt og 
vores holds svage og stærke 
sider,” siger Mads, og Søren 
fuldender sætningen:

”Hvis man vælger at 
være en del af brandvæs-
net på Fanø, så kommer 
man automatisk til at være 
del af et fællesskab, der 
skal kunne handle hurtigt, 
et team, der skal fungere 
sammen, når det gælder liv 
eller død.”

Vil du gerne være en del 
af holdet, og høre mere om, 
hvad det indebærer, så kan 
man altid kikke forbi lør-
dag formiddag på Station 
Nordby på Stadionvej 14 
til en kop kaffe eller efter 
aftale.

Tekst og foto:  
Tatjana Schantz Johnsson

Friske frivillige kræfter til brandslukning

Fanø Museum fik stille og fint 2022

KULTURHISTORIE – 
Fanø Museum fik et fint 
og roligt år i 2022, fortæller 
formand Else-Marie Gejl 
Christensen.

Besøgstallet blev 4065 i 
alt, og der er nu 80 medlem-
mer. Der har været lidt fær-
re betalende voksne, men 
til gengæld var der rigtigt 
mange skolebesøg. 

”Haven er populær og 
også en ventil. 24 9. klas-
ses elever fylder meget i de 
små rum, så en stor tak til 
kustoderne for at håndtere 
udfordringerne på eksem-
plarisk vis. I samarbejde 
med Skibsfarts- og Dragt-
samlingen har vi ofte delt 
klasserne, så der kun er 
en halv klasse ad gangen 
på hvert museum. Nogle 
skoler har tilrettelagt deres 
museumsbesøg i Nordby, 

så de har kunnet spise de-
res madpakker i haven,” 
fortæller hun.

Elever på tegnekursus
I forsommeren har de æld-
ste klasser på Fanø Skole 
været på tegnekursus i mu-
seet med Marco Brodde. 
Det kom der flotte resul-
tater ud af. Og i efteråret 
har børnehavebørnene på 
Fanø sammen med Marco 
lært om livet i gamle dage 
– uden køleskab og opva-
skemaskine.

Kaffe og fanøkringle i Æ 
Bindstow til Strikkefestiva-
len var som altid fuldteg-
net, og der var gang i strik-
kepindene og snakketøjet 
om masker og kvindeliv.

Destination Vadehavs-
kystens arrangement Lys i 
Mørket havde museet også 

budt ind på, men Skovlege-
pladsens fantastiske arran-
gement kunne man ikke 
konkurrere med – måske et 
andet år.

”Igen i år lagde vi hus til 
julemandens sidste som-
mersøvn, indtil en flok 
glade børn fik ham vækket 
1. søndag i advent. Efterføl-
gende var en lille flok me-
get lydhøre børn inde i den 
fine stue for at høre nissehi-
storier – et par af dem med 
rigtig gode ører kunne ty-
deligt høre nisserne pusle 
oppe på loftet.”

Besøg fra Legohouse
”Vi har lige som tidligere 
år haft familiegrupper 
og erhvervsgrupper, der 
har bedt om at kunne be-
søge museet udenfor den 
almindelige åbningstid, 
blandt andet en gruppe fra 
Legohouse. Det er rart, at 
vi kommer på landkortet. 

Vores traditionelle tur med 
kustoderne, når vi lukker 
for sæsonen, gik i år til 
Bramming Museum, hvor 
vi oplevede, hvordan man 
også kan udstille 1000 ting. 
Som vi plejer, sluttede vi af 
med lidt godt at spise. Vi 
har en gruppe fantastiske 
kustoder, som får megen 
ros fra de besøgende, og 
det vil vi gerne sige dem 
tak for.”

”I november tog vi sam-
men med Fanøs øvrige 
museer hul på et kursus 
for bestyrelsesmedlemmer, 
som Sydvestjyske Museer 
afholder for os. Fra Fanø 
Museum fortsætter vi her i 
vinter med at lære, hvordan 
vi registrerer vores gen-
stande korrekt.”

Gennem forhandlinger 
med kommunen er der op-
nået en toårig støtteaftale, 
til formandens tilfredshed.

-fina

Æ bindstow, tegnekurser for børn  
og julemandsbesøg blev succeser

Korpset har stadig et udrykningsflag fra 1950’erne.

Hele holdet med enkelte und-
tagelser samlet på Fanø til den 
traditionsrige nytårsparole for 
Sydvestjysk Brandvæsen og 
Falck Danmark A/S inklusive 
borgmester Frank Jensen.

Gys og gru på Fanø Skole

FESTIVITAS – Den stod på 
gys og gru, musik, skakspil 
og meget mere, da eleverne 
på Fanø Skole torsdag den 
2. februar holdt fest efter 
dagen igennem at have for-
beredt og pyntet skolen op.

”Forældre, søskende og 
andet godtfolk var invite-
ret med, og i hver klynge 
havde eleverne arrangeret 
aktiviteter lige fra skak og 
diskotek til fodbold og bar-
bershop. En særlig begiven-
hed tiltrak mange modige 
forældre og elever, der gen-
nem en labyrint oplevede 
skræk og gys inden de igen 
blev lukket ud,” fortæller 
velfærdsmedarbejder Søs 
Josefsen.

På torvet blev der fra sce-
nen rappet af elever fra 2. 
A, og andre musikhold og 
klasser sang gode musik-

numre for publikum, der 
kunne nyde kaffe, slush ice 
og kage på torvet, som ele-
verne havde bagt.

”Alt i alt en virkelig fest-
lig dag på Fanø Skole,” 
konstaterer hun.

-fina

2. februar var der 
skolefest i kalenderen 
på Fanø Skole

 

Nogle af pigerne havde udklædt sig særdeles dramatisk. Alle fotos: Søs Josefsen. 

Et spil skak kunne man også tage. Musikalske elever på scenen. Lykkehjulet var hjemmelavet.


