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Det sker på Fanø fra 11/3 til 1/4 2023 - udvalgte begivenheder
• Lør. 11/3, kl. 11, Nordby Kirke: 

Matiné med Simon Voigt
• Lør. 11/3 og søn 12/3 kl. 14,  

Fanø Biograf, Lodsvej 3, Nordby: 
Folk og røvere i Kardemommeby

• Lør. 11/3 kl. 19.30,  
Fanø Biograf: The Whale. Øvrigt 
program på fanoebiograf.com

• Lør. 11/3, kl. 19.30.  
Realen – Fanøs Kulturhjerte, Niels 
Engersvej: Thomas Buttenschøn: 
Sange om dem du ved nok.  
Dørene åbner kl. 18.30. Entré, 
billetsalg via realen.dk

• Ons. 15/3 kl. 19.30:  
Fanø Biograf: Generalforsamling  
i Fanø Biograf. Alle er velkomne

• Ons. 15/3 kl. 19.30: Realen, Nordby: 
Fællessang, westerntema. Dørene 
åbner kl. 19. Fri entré

• Fre. 17/3 kl. 20 (dørene åbner kl. 19): 
Strien. Lindevej 5-7, Nordby: Koncert 
med Kim Sagild Amerikansk 
Musikklub. Entré. Arr. Fanø 
Jazzklub.

• Søn 19/3 kl. 20: Realen, Nordby: To 
mikrofoner og en stak vinyler – et 
musikalsk talkshow med Carsten 

Holm og Flemming Møldrup.  
Dørene åbner kl. 18.30. Entré. 
Billetsalg via realen.dk

• Man. 19/2 kl. 19.30, 
Sønderho Forsamlingshus: 
Generalforsamlinger i 
Andelsforeningen Sønderho 
Forsamlingshus og Sønderho 
Forsamlingshus Støtteforening

• Søn. 26/3 kl. 10, Børsen i Sønderho, 
stranden ved Fanø Bad og ved 
færgen: Hold Fanø Ren. Arr.: 
Danmarks Naturfredningsforening. 
Alle er velkomne

• Søn. 26/3 kl. 14, Café Nanas Stue, 
Sønderho: Generalforsamling i 
Sønderho Borgerforening

• Søn. 26/3 kl. 15, Rindby 
forsamlingshus: Sang-søndag efter 
den ny Højskolesangbog. Entré.

• Søn. 26/3, kl. 19-20, Fanø Bibliotek: 
Gudstjeneste v/ Johannes Glenthøj, 
Samsø

• Gudstjenester i Nordby Kirke  
og Sønderho Kirke:  
Se kirkernepaafano.dk

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!

Polarlicht 28.02.2023. Foto: Susan Speth

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

– hele øen rundt !

To millioner fra Nordea-fonden 
til Fanøs kommende ungehus

UNGDOMSLIV – I fremti-
den bliver det lidt federe at 
være ung på Fanø. Det står 
klart, efter Nordea-fonden 
har meldt ud, at de støtter 
det nye ungehus på øen 
med to millioner kroner, 
som skal understøtte ud-
viklingen og aktiviteterne 
i huset på Vestervejen, når 
det inden længe slår dørene 
op for Fanøs ungdom.

Målet er at give Fanøs 
godt 350 unge mellem 13 

og 25 år flere og bedre op-
levelser via et ungdoms-
kulturhus, som bliver et 
involverende samlingssted 
med fokus på fællesskab 
med både faste klubaftener 
og ungdomsskolehold, lige-
som de unge selv får nøg-
lerne til bygningerne og 
skal være med til at pege 
på, hvilke faciliteter og ak-
tiviteter der skal være.

”Det er en fantastisk ny-
hed for Fanøs unge, som nu 

får deres eget sted at udfol-
de sig. Det er meget vigtigt, 
at vi tror 100 procent på de 
unge, og giver dem den 
plads, de har brug for at 
skabe og leve det gode ung-
domsliv på Fanø. Der skal 
være bedre plads til at være 
ung, og det er jo fantastisk 
at vi, med Nordea-fondens 
hjælp, bliver i stand til gøre 
det endnu bedre, end hvad 
udgangspunktet var med 
ungehuset,” forklarer An-

ders Frey, formand for Bør-
ne- og Kulturudvalget. Han 
håber, at hele øen vil bakke 
op om projektet og de unge.

Renoveringen og indret-
ningen har været i gang i 
et stykke tid, men med de 
ekstra midler fra Nordea-
fonden er mulighederne for 
at udfolde ambitionerne og 
potentialet nu meget bedre. 
Læs mere på fanøposten.
dk.

-fina

Det kommende ungehus på Fanø, som slår dørene op i løbet af foråret, har fået en 
kæmpestor økonomisk håndsrækning til at indfri de store ambitioner og drømme

Anders Lydom og Sasja Maria Ahle Pedersen, Fanø Kommune, med tre unge kommende brugere af ungehuset i Nordby. 


