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Det sker på Fanø fra 11/2 til 11/3 2023 - udvalgte begivenheder
• Lør. 11/2 kl. 19.30 og søn. 12/2 kl. 14, 

Fanø Biograf, Lodsvej 3,  
Nordby: meter i sekundet,  
komedie af Hella Joof. Se øvrigt 
program på fanoebiograf.com

• Lør. 11/2 kl. 20, Realen, Niels 
Engersvej, Nordby: Alberte Wind  
& Andreas Fuglebæk.  
Dørene åbner kl. 18.30.  
Entré, book billet på realen.dk

• Lør. 11/2 og hele uge 7:  
Natur Bingo, flødebollekursus  
for børn, udvidede åbningstider  

i butikker og restauranter i Nordby. 
Hent spilleplader og se mere  
på nordbyhandel.dk/ 
vinter-i-vadehavet-1

• Ons. 15/2 kl. 16-18, Fanø 
Kunstmuseum, Sønderho: Kunst og 
mad. Præsentation af nye værker. 
mad og hygge

• Søn. 19/2 kl. 11,  
Nordby Kirke: Familiegudstjeneste 
v/ Nanna D. Coln

• Søn. 19/2 kl. 14-16, Sønderho 
Forsamlingshus: Fastelavnsfest for 

børn og voksne med  
fastelavnsboller i caféen. Entré

• Søn. 19/2 kl. 15,  
Rindby Forsamlingshus: 
Fastelavnsfest med  
tøndeslagning. Café.  
Tilmelding ikke nødvendig.  
Alle udklædte børn kommer  
gratis ind

• Søn. 19/2 kl. 19-20, Nordby Bibliotek: 
Gudstjeneste v/ Johannes Glenthøj

• Tir. 21/2 kl. 10-11, Mødestedet ved 
Strien i Nordby: Foredraget om  

Picasso - forandringens mester  
v/ Jørn Martinsen

• Lør. 25/2 kl. 20, Realen, Niels 
Engersvej, Nordby: Zididada.  
Dørene åbner kl. 18.30.  
Entré, book billet på realen.dk

• Søn. 26/2 kl. 15, Rindby 
Forsamlingshus: Sangsøndag  
v/Grethe Laumand. Entré via 
rindbyf.nemtilmeld.dk/82

• Søn. 26/2 kl. 16,  
Nordby Kirke: Forårskoncert  
med Fanø Koret. Fri entré

Bussens Venner har købt en nyere bus
NORDBY – Bussens Venner, der lige har købt en 

nyere, brugt bus med bedre komfort til de ældre, 
har haft generalforsamling onsdag den 25. januar. 
Hele bestyrelsen modtog genvalg og består af for-
mand John Pedersen, regnskabsansvarlig Margit 
Pedersen, bestyrelsesmedlem Peter Severin Mi-
chael Brøchner Lübker og Flemming Krog. Supple-
anter er Laila Søbye og Bente Kongsbak.

”Vi har mange trofaste medlemmer som støtter 
os år efter år. Det er vi meget taknemlig for. Med-
lemstallet ligger og svinger mellem 140 og 175. Det 
koster en del at drive bussen, brændstof, forsikring 
vægtafgift, reparationer af bussen og Falck,” for-
tæller John Pedersen. 

”Vi har købt ny, brugt ni-personers bus, som 
ankom til Fanø den 1. februar. En opsparing og 
en fantastisk hjælp fra Fanø Brugsforening, Fanø 
Sparekasse samt Sol og Strand har gjort det muligt.  
En fantastisk ny oplevelse i forhold til den gamle 
som har tjent os i godt cirka 30 år. Vi har fået bedre 
plads, bedre udsyn og en utrolig forbedret køre-
glæde,” fortæller han. 

”Mange tror fejlagtigt, at vi har noget med Søn-
derho-bussen at gøre. Det er ikke tilfældet. Bussens 
er en forening som blev stiftet i 1992 og har siden 
været drevet af en frivillige bestyrelse. Vi kører fast 
hver torsdag fra klokken 13.30 til 15.30. Heldigvis 
har vi et par gode drenge på Fanø Plejecenter, Mik-
kel og Anders, som også kan se muligheden i at 
køre en tur med folk der kommer i daghjemmet. Så 
arrangerer vi ture, efter behov, til fastlandet,” for-
tæller John Pedersen. 

Hvis der skulle være en eller flere der kunne afse 
8-10 timer årligt som chauffør eller hyggespreder i 
bussen er man velkommen til at kontakte John på 
40 15 24 93 eller johnp@fanonet.dk. Han fortæller 
også gerne om mulighederne for at blive medlem og 
give støtte.

Fastelavnsfest i Rindby Forsamlingshus
RINDBY – Søndag den 19. februar klokken 15 er der 
fastelavnsfest i Rindby Forsamlingshus med tønde-
slagning, kåring af kattekonge og kattedronning, kå-
ring af den bedst udklædte og diverse små konkur-
rencer. Caféen er åben med salg af diverse kolde og 
varme drikkevarer – og fastelavnsboller. Tilmelding 
ikke nødvendig. Udklædte børn kommer gratis ind.

Øen rundt Trekløver med mange jern i ilden og kreative drømme

IVÆRKSÆTTERE – Alan 
Skelmose og Else Hjort 
købte i 2019 den gamle 
fiskebutik og ejendom på 
Havnevej 4 i Nordby, hvor 
skibsværftet engang lå 
ved siden af, hvor der nu 
er parkeringsplads. Her 
driver parret Værftet, et 
hyggeligt værtshus skrå-
streg café, hvor man ud-
over en god skænk også 
kan fordrive tiden med at 
spille diverse spil, quizze 
eller hygge med en sports-
kamp på tv. 

Nu er stedet udvidet fra 
cirka 70-250 
kvadratmeter 
med blandt 
andet et gal-
leri, hvor fug-
lemaler og na-
turvejleder på 
Fanø, Marco 

Brodde, slår sine folder. I 
de tilstødende lokaler er 
der salg af brugskunst – 
ofte ting med et finurligt 
twist- og udtryk formgivet 
og udført af lokale desig-
nere. 

”I sommers begyndte 
vi med livemusik på sce-
nen og servering udenfor 
i gårdhaven, og det til-
trak mange til vores late 
nights på Fanø hen over 
sommeren. Her i januar 
kunne vi så slå dørene op 

til Marcos galleri,” fortæl-
ler Alan og fortsætter: 

”Desuden er der i de til-
stødende lokaler salg af 
unika ting. Her er indtil 
videre 6 lokale kunstnere 
og formgivere repræsen-
teret. Vi kommer generelt 
til at udvikle på et bredt 
spekter af aktiviteter til 
stedet lige fra flere vins-
magninger til banko og 
meget andet. Lige om lidt 
har vi også salg at herre-
tøj.” 

Værftet i Nordby 
udvikler sig hele 
tiden på grund af et 
kreativt trekløvers 
idérigdom. Nu 
er der et Marco 
Brodde-galleri

Alan Skelmose 
og Else Hjort 
følte, det var 
nu eller aldrig, 
hvis deres drøm 
om selvstændi-
ge virksomhed 
skulle blive til 
virkelighed.
Foto: Privat.
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Ravsamleren og taliffaken deles om stranden

Er du på Fanøs strand og 
ser en stærestor, buttet og 
sort-hvid vadefugl, der går 
rundt på stranden og med 
stor energi roder i opskyllet 
eller vender sten og skaller 
med sit spidse, kileformede 
næb, så kan meget vel være 
en stenvender. 

Den bevæger sig ener-
gisk fremad, og alt bliver 
nøje undersøgt for insekter, 
tanglopper og små bløddyr 
– og jævnligt stikker den 
næbbet ind under småsten 
og muslingeskaller og lig-
nende og vender dem i et 
hurtigt kast for at finde de 
smådyr, der skjuler sig un-
der stenene. Ja faktisk lig-
ner stenvenderen ravsam-
lerne på Fanøs strand. De 
stikker deres ketcher ind i 
opskyllet og vender det i et 
hurtigt kast for at finde de 
gyldne sten. 

På Grønland er stenven-
deren kendt under navnet 

taliffak, som betyder ”den 
som flytter til siden.”

Fanøs stenvendere kom-
mer fra Grønland og 

Nordeuropa. De første ses 
allerede i juli på vej mod 
vinterkvarteret. Mange be-
søger Fanø i august og en 

hel del bliver her om vin-
teren. 

Det sker især, når den er 
så mild som i år. 

Stenvenderen yngler i 
Danmark kun på Læsø. 
Ynglebestanden i Danmark 
er kritisk truet. Vadehavet 
er det vigtigste rasteom-
råde for stenvender i Dan-
mark. 

Når man ser fuglen i vin-
termånederne, er det for-
mentlig fugle fra Grønland 
og Canada, som med en 

pause på Island og Færø-
erne er endt på Fanø. 

I dag får vi langt færre 
stenvendere på besøg her 
på Fanø end for 25 år siden. 
Også trækbestanden er i til-
bagegang.

Derfor er det vigtigt, når 
man er på stranden efter 
rav, at holde øje med de 
små fugle, som forsøger sig 
som ’ravsamlere’ for at fin-
de føde. Er de i opskyllet, så 
bevæg dig stille og roligt. 
Fuglene kræver ro til føde-
søgninger, for de er fløjet 
langt for at komme til Fanø.

Tekst og foto: Søren Vinding

Trekløver med mange jern i ilden og kreative drømme

For tiden arbejdes der på 
højtryk med at indrette en 
ny café på matriklen, der 
får navnet Elses Gab.

Marco og Alan har kendt 
hinanden i mere end 25 år 
og blev venner, mens de 
læste på seminaret i Ribe. 
Hos begge mænd løber 
der kreativt blod i årerne, 
og en kærlighed til kunst 
og godt håndværk er de 
fælles om. 

Marco Brodde elsker at 
sidde ude i naturen og ob-

servere, skitsere og tegne 
– især fugle. 

”Jeg arbejder fuldtid 
som naturvejleder for 
Fanø Kommune. De sid-
ste otte år har jeg valgt at 
bruge fritiden på kunsten 
i stedet for det frivillige 
engagement i NGOerne. 
Man kan ikke det hele, og 
det kræver ro og fokus, 
hvis man vil tegne og male 
dagligt,” siger Marco.

Tæt på kunderne
”Jeg vil fremover kunne 
vise mine billeder frem i 
galleriet i de smukkeste 
rammer, og jeg nyder at 
kunne komme tæt på mine 
kunder og give dem de 
historier, der følger med. 
Jeg regner også med i nær 
fremtid at kunne tilbyde 
tegnehold for børn og voks-
ne, hvor vi for eksempel går 
ned til vandet og skitserer 

sæler og fugle lige ovre på 
den anden side af vejen,” 
tilføjer han.

Alan Skelmose har i 
mange år udviklet og pro-
duceret møbler, der tager 
udgangspunkt i recycling 
og upcycling af genbrugs-
materialer. 

Stilen er rå og rustik, og 
kan naturligvis opleves i 
indretningen, men også 
i valg af materialer og in-
teriør på Værftet. Fanø 
Bryggeri har også mange 
af Alans møbler i deres 
lokaler. 

”Jeg vil også have tid til 
at fordybe mig fremover 
i at udvikle og fremstille 
møbler, det er min store 
passion, derfor skal vi 
også i takt med, at vi ud-
vikler forretningen, have 
ansat flere.” 

’De tre musketerer’ på 
Værftet tror på, at de har 
fundet en lomme for at 
drive virksomhed, som 
har manglet i Nordby. 

”Vi har åbent året rundt, 
og vi oplever en stor inte-
resse fra de lokale på øen 
til at komme og hygge på 
Værftet,” siger Alan Skel-
mose. 

”Der er så meget, vi kan 
udvikle på med nye tiltag 
for både lokale og turister, 
og beliggenheden er per-
fekt i forhold til færgen,” 
slutter nybagt gallerist i 
Nordby, Marco Brodde. 

Tekst og foto:  
Tatjana Schantz Johnsson

Alan og Marco har kendt 
hinanden i mere end 25 år. De 
mødtes på seminaret i Ribe, og 
de elsker at idéudvikle på kon-
cepter til, hvad der skal ske på 
Havnevej, så stedet hele tiden 
har noget at byde på for en 
bred målgruppe.

Else Hjort glæder sig til at 
åbne ny café på matriklen, 
inden sommersæsonen for 

alvor sætter ind. Her sidder 
hun ved et af Alan Skelmo-

ses letgenkendelige desig-
nerborde med backgammon 

indlagt i bordpladen.
Foto: Privat.

Stenvender i opskyl  
på Fanøs strand.

Ryon Petersen fik pris for frivilligt arbejde
FANØ – Fanø Kommune var lørdag d. 21 januar vær-
ter for Frivillighedsdagen, hvor øens foreninger og 
ildsjæle blev hyldet og fejret ved et festligt arrange-
ment, som ikke mindst bød på uddelingen af Byrå-
dets Initiativpris på 20.000 kroner. Den gik til Ryon 
Petersen fra Fannikerdagen, Foreningen Rebekka og 
Fanø Skibsfarts- & Dragtsamling.

Borgere ønsker bilfri bymidte i Sønderho
SØNDERHO – Trafikgruppen, der er et fælles ud-
valg nedsat af Fonden Gamle Sønderho, Sønderho 
Borgerforening og Sønderho Borgerforenings Er-
hvervsgruppe, er kommet med et udspil til kommu-
nens ENT-udvalg til begrænsning af bilkørsel og par-
kering i byens gamle del. 

Forslagene er: Bedre skiltning ved bygrænsen, så 
bilister er mere opmærksomme på restriktionerne 
samtidig med, at de opfordres til at parkere udenfor 
den gamle del af Sønderho. Det kan suppleres med 
brochurer. Uddeling af venlige forrudesedler på de 
biler, der parkerer ulovligt – som i Dragør. Ingen tids-
begrænsning på p-pladsen ved kirken for personbi-
ler. Flere p-pladser udenfor den gamle bydel, især om 
sommeren. Forbud mod kørsel med campingvogne 
og caravans i den gamle by som det er tilfældet med 
busser. Gågade på en del af Gl. Byvej, måske i sæso-
nen. En trafikplan bør fremmes. Personerne i Tra-
fikgruppen er Anders Bjerrum, Henrik Bay og Kurt 
Bjørndal fra Fonden Gamle Sønderho, derudover 
Lars Nielsen og Christina Løjtnant fra Borgerfor-
eningen samt Steen Glerup og Jens Peter Jensen fra 
Borgerforeningens Erhvervsgruppe.

Øen rundt

Ryon Petersen og borgmester Frank Jensen på scenen.
Foto: Fanø Kommune


