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Hold doktoren væk med en teskefuld honning om dagen

A teaspoonful of honey 
a day - keeps the doctor 
away. Forklaring følger i 
slutningen af artiklen.

Rødel er et populært træ 
på Fanø. Planter man den, 
får man hurtig en hæk 
omkring sin grund, især 
i sommerhusområderne, 
som ofte er meget fugtige. 
Her gror rødel godt.

Lige nu er der gået forår 
i elletræerne, viser de to 
fotos. De begynder at blom-
stre.

Foto 1 er taget tidligt i fe-
bruar, hvor de lange røde 
hanrakler endnu ikke er 

åbnet. Rødellens små hun-
blomster er de små røde 
knopper over hanraklerne. 
De er heller ikke sprunget 
ud.

En måned senere på foto 
2 fra Albuevej har hanrak-
lerne åbnet sig og er fulde 
af pollen. Hunblomsterne 
er knap nok åbne. 

De kan ses i øverste højre 
hjørne. 

Forårsøvelsen for elletræ-
et er nu at få vinden til at 
blæse pollen fra hanrakler-

ne over til hunblomsterne, 
så der kan dannes frø. Det 
er ikke så nemt at ramme, 
men rammer de, så udvik-
les hunblomsterne til rødel-

lens karakteristiske kogler, 
som ses nederst på fotoet. 
Ret så meget pollen blæser 
forbi, og noget rammer al-
lergiske øjne og næser. Det 
er jo generende! 

Derfor et lille men godt 
råd mod pollenallergi: I 
Fanø Bigård har vi haft 
besøg af flere allergilæger, 
som har fortalt, at pollenal-
lergi opstår, fordi immun-
systemet reagerer mod pol-
len. Men hvis systemet har 
lært den lokale pollen at 
kende, kommer der ingen 
eller mindre reaktion. 

Bigårdens bier indsamler 
pollen og gemmer noget i 
den lokale honning. Ved at 
spise små mængder lokal 
honning igennem længere 
tid, så kan man oplære im-
munsystemet til ikke at re-
agere på lokale pollen!

Tekst og foto:  
Søren Vinding

Fanø Sommercup har fået ny storsponsor
FANØ – Det kører for Fanø Sommercup. Der er landet 
en toårig sponsoraftale med Middelfart Sparekasse og 
en aftale med Fanølinjen. Desuden er der er solgt flere 
holdtilmeldinger til Danmarks største femmandstur-
nering, som den bedst beskrives i fodboldtermer, end 
tidligere år på samme tid. Mange lokale firmaer har 
også lovet støtte. Næstformand Martin Grumsen er 
svært tilfreds med begge dele. Det er Sparekassen også: 
”Vi vil vi gerne være med til at skabe og understøtte 
et aktivt foreningsliv og lokalsamfund. Hvert år ud-
deler vi tæt på 500 sponsorater i hele vores markeds-
område, og vi er involveret i over 150 foreningsarran-
gementer om året. Så det gav rigtig god mening for 
os at støtte op om Fanø Sommercup. Den er en vigtig 
institution for Fanø, da den hvert år skaber liv og gla-
de dage på øen,” siger Henrik Toverud Stokkebæk, 
afdelingsdirektør for Esbjerg og Fanø.

Dansk Amerikansk Musikklub på Fanø
NORDBY – Dansk Amerikansk Musikklub er nav-
net på et nyt og spændende musikalsk samarbejde 
på tværs af generationer, og den 17. marts klokken 
20 kan bandet opleves i Fanø Jazzklub på Strien på 
Lindevej 5-7 i Nordby. Den fælles kærlighed til blues, 
soul, rythm’n blues og jazz over otte årtier, er inspira-
tionen. På scenen ses Cille Rowedder, Kim Sagild og 
Oliver Mønster.

Forårsrengøring af vores ø den 26. marts
FANØ – Danmarks Naturfredningsforening på Fanø 
inviterer søndag den 26. marts fra klokken 10 på for-
årsrengøring af vores allesammens ø. Mødesteder for 
affaldsindsamlingen er Børsen i Sønderho, nedkørs-
len ved Rindby Strand og færgen. Tag en kop med.

Øen rundt

Hanrakler og hunblomster fra rødel i begyndelsen af februar Hanraklerne er fulde af pollen i marts.

Lighthouse er afløseren for 
The Burger Boys i Rindby

ERHVERV – Købmands-
sønnen Karl Emil Halkjær 
fra Rindby studerer egent-
lig international virksom-
hedskommunikation i Aar-
hus, men er også lidt af en 
iværksætter. Nu har han og 
hans team forvandlet The 
Burger Boys ved Rindby 
Strand til en lækker bur-
gerrestaurant ved navn 
Lighthouse, altså fyrtårn 
på dansk.

”Tilbage i 2019 startede 
The Burger Boys som et 
sommerprojekt med mig 
som indehaver og tre gode 
venner som ansatte. Vi fan-
gede hurtigt, hvad gæster-
ne ønskede, men vi havde 
altid det formål at gøre det 
på vores egen måde. Som-
merhusgæsterne tog kon-

ceptet til sig og det samme 
gjorde de lokale senere 
hen. Et sommerprojekt blev 
pludselig til en ret god sæ-
sonforretning, og inden vi 
så os om, voksede vi os til 
en stor familie,” fortæller 
han.

I dag er der 15 personer 
’i familien’ i alderen 16 til 
25 år. Og deres mission er 
at skabe den bedste bur-
geroplevelse på Fanø og på 
fastlandet. 

”Vi ville lave noget unikt 
og anderledes, derfor valg-
te vi at bruge kun de bed-
ste råvarer og vores egen 

opskrift på hjemmelavet 
burgerbolle. Vores in-

gredienser i burgeren er alt 
sammen økologisk, og vi 
bruger forsat vores dejlige 
anguskød fra Bente og Mi-
chaels Fanø Angus & Me-
rino. Fokus ligger for os i, at 
vi har et sted, som ikke blot 
er en kedelig arbejdsplads, 
hvor man går på arbejde for 
at tjene penge til det, man 
nu ellers går og mangler. Vi 
vil skabe et sted, hvor man 
har lyst til at være, selvom 
man ikke er på arbejde. Det 
er vigtigt, vi er hinandens 
støtter, når der er smæk på 
bestillingerne om aftenen.”

”Med dette navn sætter 
vi sejl mod et nyt eventyr, 
hvor vi vil repræsentere 
den innovative ånd og pas-
sion, der ligger i vores DNA. 
Vi har tænkt meget over 
dette navneskifte, og tror 
på at Lighthouse i sandhed 
reflekterer vores fokus på at 

lede vejen for en ny fremtid 
indenfor burgerbranchen,” 
slutter han.

Der er reception fredag 
den 17. marts klokken 14-17.

-fina

Nu kan man nyde 
en burger med 
lokalt anguskød i 
skønne omgivelser, 
også når det er 
koldt og regnfuldt

De nye omgivelser indendøre er indbydende.

Fanø Sommercup og Middelfart Sparekasse har indgået 
toårig sponsoraftale. Fanølinjen støtter også. Arkivfoto.

Karl Emil Halkjær er både 
studerende og iværksætter. 
Foto: Lighthouse

En af de lækre, økolo-
giske angusburgere.  
Foto: Lighthouse


