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Virketrang på Fanø
Vinteren er en spøjs tid på Fanø. Der er stille, 
mange på øen rejser sydpå for at få ladet 

batterierne op i solen og varmen, men der pusles også 
med en masse projekter rundt omkring. Og når foråret 
kommer, pibler de frem som skønne krokusser og 
erantisser i haven og naturen. 

Denne gang skriver vi om to erhvervsdrivende 
i Sønderho, der flytter sammen i store lokaler, en 
burgerbar bliver til en skøn restaurant, drevet af en flok 
energiske, unge mennesker, og en støttekoncert for 
violinelevernes rejse til Canada er ved at blive stablet 
på benene.

Der sker meget mere, som vi gerne havde skrevet om, 
men vi blev her på avisen i det sidste døgn før deadline 
pludselig begavet med annoncer, vi ikke havde regnet 
med. Og det er jo det, der skal betale regningerne. 
Alternativet for os i sådan en situation er at føje fire 
ekstra sider med journalistik til avisen i sidste øjeblik, 
og det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. 

Så en bøn til alle annoncører: Kom i god tid, så kan vi 
lave en bedre avis med mere journalistik. 

Næste avis er 1. april.
Det fører til en interessant historie fra fastlandet. 

En kirketjener i en af de lokale kirker havde fået 
gennemtrumfet, at et arrangement skulle annonceres 
i den lokale avis. Han skulle så til gengæld spørge alle 
dem, der kom til koncerten, hvor de havde læst om den. 
Som sagt, så gjort. Og 75 procent svarede, de havde 
læst om det i lokalavisen!

Så selv om den amerikanske mastodont Metas 
’sociale’ medie Facebook er vældig populær her på øen, 
så skal man huske, at Meta ikke betaler kommuneskat, 
og at det kun gavner Metas aktionærer, hvis aviserne 
forsvinder.

Fotokonkurrencen er slut. Den blev vundet af Susan 
Speth fra Tyskland. Der er et ø-gavekort til Nordby 
Handel på vej til hende.

Hav en dejlig marts derude!
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Har du ikke fået 
avisen i postkassen?
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Så send en mail med din adresse  
og telefonnummer på

– hele øen rundt !

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.

Fanø dyreste maleri afsløret

KUNST – Johan Julius Ex-
ners værk Sangtime i Søn-
derho 1896 kom den 15. fe-
bruar 2023 hjem. Det blev 
en festdag med en stopfyldt 
sal i det ny hus. Alle 80 sæ-
der var revet væk. Alle kom 
de for at se det dyreste ma-
leri, museet nogensinde har 
haft mulighed for at købe, 
takket være en donation på 
434.000 kroner fra den ned-
lagte forening Fanø Vester-
havsbads Venner.

Niels Frederiksen fortalte 
om kunstneren og værket. 
Han kunne blandt andet 
fortælle, at Exner lavede to 
mindre udgaver af værket i 
1893 og 1902. Det var gan-

ske almindeligt med popu-
lære motiver.

Museet fandt maleriet 
hos en familie på Frede-
riksberg. Billedets eksi-
stens har ikke været kendt, 
idet ejeren Tage Jungløvs 
tipoldefar grosserer Ras-
mus Selgen Sthyr købte 
det direkte af kunstneren i 
1896, sandsynligvis som en 
gave til sin datter og sviger-
søns bryllup i 1896. 

Maleriet er i meget velbe-
varet stand og har gået i arv 

i familien, senest til Tage 
Jungløv, der på særdeles 
gunstige vilkår har solgt 
billedet til museet, fortæl-
ler museumsformand Bir-
git Rita Knudsen. Han og 
frue var til stede.

På udstillingen var også 
en serie på 15 af Johan Fors-
berg-akvareller udstillet. 
Disse blev erhvervet af en 
privat samler i 2022 og er 
alle motiver fra Fanø. Det 
har længe været et ønske, 
at erhverve denne sam-

ling, som museet ved flere 
udstillinger, har lånt bil-
leder fra til udstillinger på 
museet og da museet i 2022 
fik den store donation op-
stod muligheden for dette 
køb. På udstillingen kunne 
desuden ses værker købt af 
nutidige kunstnere, der har 
udstillet på museet gen-
nem de sidste to år. 

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Den 15. februar var 
en festdag på Fanø 
Kunstmuseum. Her 
kunne man vise 
samlingens hidtil 
mest dyre  
og fornemme 
Exner-værk frem

Min. tre værelser søges 
til leje i Nordby af rolig  
og stabil lejer – mand, 
ikke ryger.

Henv.: 20 41 71 03

HUS/RÆKKEHUS/
LEJLIGHED SØGES

Tidligere bestyrelsesmedlem Niels Frederiksen, Esbjerg, fortalte meget kyndigt om Exners maleri 
Sangtime i Sønderho 1896. Exner malede motivet tre gange for at tjene lidt ekstra penge.

Nyt hold i sparekassen
ERHVERV – Der står Fanø 
Sparekasse på huset, men 
der er nu både kendte og 
nye ansigter. Henrik Tover-
ud Stokkebæk er nu leder 
for Middelfart Sparekasses 
Esbjerg-Fanø-afdeling.

”Jeg deler min tid mellem 
Esbjerg og Fanø, og særligt 

her i de første måneder ef-
ter sammenlægningen er 
min vigtigste opgave at 
sikre, at kollegerne på Fanø 
kommer godt på plads i den 
ny sparekasse,” siger han.

Han har i et stykke tid 
været sommerhusejer på 
Fanø, er dertil kasserer i 

bestyrelsen for Realen – 
Fanøs kulturhjerte.

Siden den formelle god-
kendelse af fusionen har 
han næsten været ’fast 
inventar’ i afdelingen i 
Nordby. Endnu hurtigere 
var rådgiver Amalie Wiese, 
som sagde ja til at skifte sit 
job i Middelfart Sparekasse 
ud med et job på Fanø, før 
fusionen var endelig for at 
hjælpe de kommende kol-
leger med at servicere kun-
derne.

”Jeg er blevet taget godt 
imod af både kunder og 
kolleger, og jeg glæder mig 
til at hilse på endnu flere 
kunder,” siger Amalie Wie-
se. 

Alle medarbejdere i Fanø 
Sparekasse har fået job i 
Middelfart Sparekasse ef-
ter sammenlægningen. De 
fleste har fortsat deres gang 
i afdelingen på Fanø.

Det ny hold er, fra venstre: Henrik Toverud Stokkebæk, Anne Mette Sonnicksen, Vivi Guldberg 
Andersen, Susanne Warrer, Mette Haldan, Amalie Wiese og Søren Brinch Sonnichsen. 

Foto: Middelfart SparekasseFoto: Middelfart Sparekasse
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SuperBrugsen Fanø, Hovedgaden 87, Nordby – Tlf. 75 16 20 09 – www.brugsenfano.dk

SuperBrugsen Fanø

Tilbuddene gælder til og med fredag den 31. marts 2023 – så længe lager haves

Italiensk 
produceret  
pålæg
Flere varianter.  
70-125 g.  
Frit valg

Coca-Cola 18-pak  
eller Tuborg 12-pak
Flere varianter.  
12x33 cl/18x33 cl. 
+ pant. Frit valg.

Schiøtz øl
Flere varianter. 
50 cl. + pant. 
Frit valg

Marabou chokolade
Vælg mellem ruller eller plader.  
Flere varianter. 67-100 g. Frit valg.

Hakket 
oksekød 
5-8%
700 g.

SuperBrugsen Fanø
Åbent alle dage fra 7-19

MARTS

1 pakke

59,-

1 pakke

65,-

1 stk

11,-

1 pakke

17,-

1 flaske

11,-

Sælges i hele  
forpakninger

12-pak

700 g

18-pak
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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

Fanø Varmepumpe Service
Ring 40 18 14 12 - tk@fvps.dk - www.fvps.dk

��� ���������� �� ��������� 
�� �������� ��������������
Løsninger, der udleder mindre CO₂, 
og som er mere miljøvenlige
•  Varmepumpe luft/luft
•  Varmepumpe luft/vand
•  Service af dit anlæg

– hele øen rundt !

Esmark Fanø er klar til at 
bygge nyt domicil på Fanø

TURISME – Bureauchef og 
ferierådgiver hos Esmark 
Feriehusudlejning, Nikolaj 
Gramstrup, flyttede for et 
år siden fra Ringkøbing  til 
Fanø med sin familie.

Her har han etableret et 
nyt Esmark-kontor i Rind-
by ved Rødvig Camping og 
løbende ansat indtil videre 
fem nye, friske ’esmakkere’ 
plus rengøringspersonale. 

Esmarl har efter et år alle-
rede 75 huse til udlejning.

I løbet af 2023 bliver der 
fokus på at bygge million-
dyrt nyt kontor på Fanø 
ikke langt fra fiskesøen i 
Rindby. 

Kontoret bliver opført i 
den velkendte klitgårdsstil, 
en arkitektur, der rent hi-
storisk går tilbage med stol-
te traditioner i det vestjyske 
landskab. Klitgårdsstilen 
er den røde tråd i de i alt ni 
Esmark Feriehusudlejnings 
kontorer langs Vestkysten 

fra Rømø i syd til Sønder-
vig i nord. 

På Fanø har der var stor 
tilslutning og begejstring 
blandt lokale til kvit og 
frit, indenfor åbningstid, 
at kunne benytte sig af Es-
marks ejerværksted, der 
byder på en bred pallette af 
redskaber. Lige fra vaske-
maskiner til værktøj, hæk-
kesaks, rensemaskiner og 
trailere med mere. 

”Vi er rigtig glade for at 
være på Fanø, og er faldet 
utrolig godt til, sandelig 

også i forhold til erhvervs-
livet,” siger Nikolaj Gram-
strup.

”Vi har på kort tid fået 
mange nye samarbejder og 
partnerskaber sat i værk 
på øen, og flere er i støbe-
skeen. Vores drivkraft i Es-
mark udspringer i værdier-
ne nærvær, passion, ansvar 
og fællesskab. Så det er 
bare rigtig vigtigt, især på 
en ø, at vi står sammen, løf-
ter og hjælper hinanden for 
at bevare og videreudvikle 
den bedste og mest bære-
dygtige ø for både lokale og 
gæster. Nu og i fremtiden,” 
tilføjer han.

Esmark støtter med spon-
sorater for cirka én million 
kroner årligt.

På Fanø er Esmark og 
chefen selv involveret i Vi-
sit Fanø, Ren Strand Fanø, 
Fanø Sommercup, Fælles-
skabet Fanø, Skovelege-
pladsen samt Fanø Jazz-
klub.

-fina

Esmark Fanø er 
klar til at bygge for 
millioner og har nu 
oparbejdet en pulje 
på 75 sommerhuse

Nikolaj Gramstrup glæder sig 
over et godt første år på Fanø. 
Arkivfoto.
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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

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

GUIDNING PÅ DANSK – FÜHRUNG AUF DEUTCSH – GUIDANCE IN ENGLISH

MARTS - APRIL 2023
2. marts 17.00
4. marts 07.00
7. marts 09.00
11. marts 09.00
15. marts 16.00
18. marts 17.00
22. marts 09.00
25. marts 09.00

29. marts 17.00
1. april 08.00
2. april 18.00
4. april 09.00
6. april 09.00
7. april 09.00
8. april 10.00
9. april 11.00

10. april 10.00
12. april 12.00
15. april 17.00
19. april 09.00
22. april 13.00
23. april 12.00
30. april 18.00

Alle ture starter på stranden 100 meter syd for nedkørslen fra Sønderho Strandvej til 
Fanø Vesterstrand (parkering på stranden) Professionel guidning af universitetslektor.
Guiding in English. All safaris start on the beach 100 meters south of  
the ramp from Sønderho Strandvej to Fanø Vesterstrand (parking on the beach) 
Professional guidance by university lecturer from University of Southern Denmark.
Guiding in Deutch. Alle Robbensafaris beginnt am Strand 100 m südlich des Abstiegs 
von Sønderho Strandvej zum Sønderho Strand (Parkplatz am Strand) Fachliche 
Betreuung durch dozent an der Süddänische Universität. 

SÆLSAFARI
ROBBENSAFARI  SEALSAFARI

www.nationalparksafari.dk
Tilmelding / Anmeldung / Booking  
SMS +45 20 10 87 17

Hun er 
hele Fanøs 
Violin-Tove

MUSIKTRADITION – Da 
vi i 2022 interviewede mu-
sikeren og spillemanden 
Peter Uhrbrand, sluttede 
han af med en opfordring:

”I skulle tage og skrive 
om Tove de Fries. Hun gør 
et fantastisk arbejde for at 
føre vores musiktradition 
videre til den næste genera-
tion,” sagde han.

Den har luret længe i re-
daktørens halvslidte bag-
hoved, men så dukkede 
nyheden om en kommende 
støttekoncert for hendes 
elevers studierejse til Ca-
nada op.

Det gav det sidste puf til 
at få snakket med den alle-
stedsnærværende violinist 
med det smittende humør, 
også bosiddende i Sønder-
ho som Peter Uhrbrand.

Hendes baggrund er ene-
stående, set med nutidens 
øjne. Hun er fra Klink ved 
Hejnsvig, tæt på Billund, 
den yngste af otte børn og 
er ud af en husmandsslægt, 
der har fostret en stribe 
spillemænd.

”Min far, min farfar, min 
oldefar, min tipoldefar, min 
tip-tip-oldefar… Jeg kunne 
blive ved,” fortæller hun 
med et grin. 

”Jeg har hørt om min far 
og hans spillemandskol-
leger køre afsted med et 
klaver på en vogn bagefter 
en traktor, når de skulle ud 
at spille i 1930erne,” tilføjer 
hun.

Mange andre i slægtens 
mange forgreninger spil-
lede i øvrigt også. I dag er 
det kun Tove.

Faderen var Niels de 
Fries, og han havde som de 

fleste andre husmænd ar-
bejde ved siden af det lille 
husmandsbrug. Han var 
blandt andet murerarbejds-
mand og jord- og betonar-
bejder.

”Vi havde plads til 13 
køer, men vi havde aldrig 
13,” fortæller hun, der selv 
har været med til at hakke 
roer og andet forefaldende 
arbejde på gården. Hendes 
mor, Else Eriksen, var hus-
mor, medhjælpende hustru 
og arbejdede også ude af og 
til.

Begyndte som teenager
Man skulle tro, at lille Tove 
i det miljø hurtigt ville be-
gynde at spille selv, men 
det var først i teenageårene, 
hun kom i gang. 

”Jeg begyndte at spille 
med min far når han var 
ude at spille. Egentlig un-
dervisning fik jeg aldrig, 
jeg fik bare et blik eller et 
”det er ikke helt sådan”, 
hvis jeg spillede falsk.

Hun var først i kort tid på 
Holstebro Musikhøjskole, 
men her var engagemen-
tet blandt de andre elever, 
der var placeret af forskel-
lige kommuner ikke nær på 
højde med Toves, der måtte 
betale selv. 

Så hun drog til Aarhus. 
Her havde hun mange for-
skellige job. Men så kom 
endelig en længe lovet 
folkemusikuddannelse. 
Den kom først til at ligge i 
Odense. I dag ligger den i 
Esbjerg, selv om Sønderho 
ret beset ville være det rig-
tige sted.

”Jeg kom i 1998 på det 
første hold efter en opta-

gelsespøve. De sidste afgø-
rende to år på uddannelsen 
valgte hun Peter Uhrbrand 
som hovedfagslærer. Der 
var hun allerede begyndt 
at komme i Sønderho, hvor 
hun lærte Ole Mouritzen 
og flere andre spillemænd 
at kende.

”Her var der en levende 
tradition og et miljø som 
lignede det jeg var vokset 
op med. Her ville jeg være,” 
fortæller Tove.

Hendes karriere som un-
derviser på Fanø startede i 
FOF. Det var jo for voksne, 
men:

”Forældrene meldte sig 
ind, og så fik deres børn un-
dervisningen,” griner hun.

Når børn på Fanø skal lære at føre øens 
musikalske traditioner videre, er det  
Tove de Fries, der hjælper dem på vej

Tove de Fries bor  Tove de Fries bor  
i Sønderho, men  i Sønderho, men  
hun er en del af hun er en del af 
folkemusiklivet  folkemusiklivet  
på hele Fanø.på hele Fanø.
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Esmark har nu været på Fanø i 1 år – og hvilket år!  
Det har simpelthen været fantastisk, og vi er helt 

blæst bagover af den hjertelige modtagelse, vi har  
fået på denne skønne ø. Så det skal fejres! 

Derfor vil vi invitere husejere, gæster, 
samarbejdspartnere, øboere, familie og venner af 
huset til en uformel reception på Kirkevejen 13C 

fredag den 31. marts kl. 13.00-18.00 med live musik  
(Futtes Futtog fra kl. 15.00-17.00) og lidt godt at spise.

Vi håber, at I vil glæde os med jeres besøg.

Mange hilsner
Mia, Finn, Nikolaj og Tatjana

Team Esmark på Fanø

Kirkevejen 13C 
6720 Rindby            Tlf.: 69 15 96 18            E-mail: fano@esmark.dk            esmark.dk

Vi fejrer Esmarks  
første år på Fanø

Kom til reception
fredag den 31. marts 2023

Hun har også undervist 
på musikskoler i Horsens, 
Børkop og Egtved, på kon-
servatoriet, samt utallige 
kurser i ind- og udland.

I dag er hun ansat i den 
fælleskommunale musik-
skole for Fanø og Esbjerg, 
og eleverne kalder sig Fanø 
Fiddlers, når de er ude at 
spille. Og at komme ud at 
spille med det samme, det 
er så vigtigt, pointerer hun.

”Noget af det første, jeg 
gør, er at tage dem med hen 
i Brugsen, måske. Det kan 
godt være, de ikke kan så 
meget den første gang, men 
de kan se, at folk bliver gla-
de, de får selvtillid, de lyt-
ter og lærer. Det giver nogle 
gevaldige hop.”

I anledning af elevrej-
sen  til Canada er der støt-
tekoncert på Strien lørdag 
den 1. april klokken 16-02 
med mange slags musik, 
kaffepunch med mere. Bil-
letter til en ’hund’ købes på 
MobilePay, 775691. Man må 
gerne støtte med lidt ekstra.

De foreløbige sponsorer 
er Lida og Oscar Nielsens 
Fond, Fonden Gamle Søn-
derho, Kulturelt Samråd, 
Fannikkerdagene, Marie 
Rasmussens Fond, Fanø 
Sparekasse, Fanø Kultur-
skole, Fanø Brugsforening 
og Danibo.

Tekst og foto: 
 Finn Arne Hansen

Fanø Bolsjer og De Tre Søstre i nye lokaler

ERHVERV – Man skulle 
ikke gå ret meget rundt i 
Fanø Bolsjers lokaler på ho-
vedgaden i Sønderho, før 
man fornemmede, at her 
var der godt nogle mange 
bolsjer, souvenirs og sjove 
sager på et meget lille areal. 
Og ved naboen, kaffehuset 

De Tre Søstre, var det også 
tydeligt, at de havde en ud-
fordring, når det regnede 
og var koldt.

Nu er to fluer slået med ét 
smæk. Fanø Bolsjer er flyt-
tet ind i Galleri Kants tid-

ligere lokaler skråt overfor 
Sønderho Kirke, og i disse 
timer er De Tre søstre ved 
at indrette sig i huset også. 
De glæder sig.

”Lige nu er jeg ved at 
arrangere vores stor ud-

stilling af påskevarer. Vi 
bestræber os på at finde no-
get nyt hvert år,” fortæller 
bustiksbestyrer Lene Ca-
thrine Brinch Nielsen, da 
vi nysgerrigt kikker inden-
for og får mundvand over 
nogle lækre påskekyllinger 
i mørk chokolade.

I anledningen af 'sam-
menflytningen' er der 
reception fredag den 31. 
marts klokken 14-17.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Ebeltoft Bolsjer, 
der står bag Fanø 
Bolsjer, har over-
taget Galleri Kants 
lokaler, og ny er 
der snart bolsjer og 
god kaffe i huset

• Født den 10. september 
1972

• Har en søn på efter-
skole og en kæreste  
på Sjælland

• Spiller i flere  
konstellationer som 
Fries & D. Beck samt  
Mouritzen, de Fries  
og Mouritzen

• Er cand. mus. pæd. 
muma. Det sidste 

fortæller, at hun har 
en diplomuddannelse 
i Music Management, 
de tre første  
forkortelser fortæller, 
hun er musiker og 
underviser

• Hun er ved at indrette 
’Odas Pensionat’ B & B 
på første sal af sit hus. 
Huset var tidligere 
kendt som Odas hus

Tove de Fries

Lene Cathrine Brinch Nielsen 
ved det store udvalg af bolsjer.
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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. 
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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
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Vadehavets fugle

Øen rundt

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

Fanø Fuglestation holdt 
sammen med resten af 
Danmark Ørnens Dag søn-
dag den 26. februar hvor 
50 deltagere fik set syv 
havørne med vingefang 
fra 1,95 til 2,40 meter flyve 
til overnatning i et væld af 
farver, da den nedgående 
sol optrådte som et særde-
les smukt bagtæppe. Ar-
rangementet var et ’come & 

go’-arrangement, hvor del-
tagerne frit og kvit kunne 
komme og gå efter behag. 
Den slags arrangementer 
vil Fanø Fuglestation lave 
flere af i fremtiden.

Havørnen har virkelig 
indtaget Danmark med sin 
storhed, og nu runder vi 
snart 160 ynglepar. 

Fra for blot få år siden 
blev den på grund af for-
modningsbaserede hold-
ninger beskyldt for at tage 

børn og får og meget andet, 
men viden om dens sande 
habitus har overtaget og 
givet havørnen den respekt 
og beundring, den fortje-
ner. 

Totalfredet i 1967
Havørnen og alle andre 
rovfugle blev først total-
fredet ved en revision af 
Jagtloven i 1967, men først 
i 1995 optræder havørnen 
igen som ynglefugl i Dan-
mark. Tidligere var hav-
ørnen en almindelig fugl i 
det danske landskab. Vores 
landskab med masser af 
småøer, mange lavvandede 
fjorde og søer er en perfekt 
biotop for Havørnen. 

Frem til midten af 
1800-tallet var den katego-
riseret som udbredt i hele 
landet, men herefter blev 
den med præmier syste-

matisk bortskudt, fordi den 
blev opfattet som en trussel 
mod jagtinteresser i et Dan-
mark, der pludselig blev 

Syv havørne set 
på ørnens dagKonfirmationer fra og med 2024 på Fanø.

FANØ – I forbindelse med regeringens endelige 
vedtagelse om at aflyse store bededag har Fanø sogns 
menighedsråd besluttet fra og med 2024 at lægge 
årets konfirmationer lørdag og søndag i den sidste 
hele weekend i april. Det betyder, at konfirmationer-
ne i 2024 i Nordby Kirke vil ligge på lørdag den 27. 
april og søndag den 28. april. Om lørdagen konfirme-
res konfirmander fra A-klassen, og om søndagen er 
det fra B-klassen. I Sønderho Kirke er der konfirma-
tion lørdag den 27. april klokken 12 for de konfirman-
der, som måtte ønske det.

Sommerhusejere tjener 33 procent mere
FANØ – På tre år er DanCenter-kunders huslejeind-
tægt steget med 33 procent i snit. Øget efterspørgsel 
og en dynamisk prismodel, som øger salget ved dyb 
research og grundig konkurrentanalyse er årsagen. 

Send foto til mail@fanoeposten.dk eller indléver den udfyldte 
krydsord til: Fanø Posten, Hovedgaden 75, Fanø – senest den  
22. marts 2023. 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:  Hanne H. Lübker Kristensen, Stadionvej 7, Fanø
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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 !

Nordby Renovation 
&  Slamsugning I/S

Slamsugning • Højttryksspuling
Kranarbejde udføres • Containere udlejes

40312337 - 40262337
Sønder Nytoft 13 - 6720 Nordby - Fanø

Næste avis  
1. april

Deadline  
22. marts

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. 

VI HJÆLPER DIG MED ALLE 
ELEKTRISKE INSTALLATIONER!

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

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

Tlf. 70 70 70 81
www.denjyskeelektriker.dk

Tlf. 41 92 40 00
www.vestklima.dk

mindre med nederlaget i 2. 
Slegvigske krig i 1864.

Havørnen er en top-
prædator, og selvom den 

primært er ådselæder, har 
den bragt dele af balancen 
tilbage i den danske natur 
ved at gøre et stort indhug 

i den store skarvbestand, 
samtidig med at gæs og 
andre byttedyr har fået en 
mere balanceret popula-

tion. Havørnen er således 
naturens ’skraldemand’ og 
en stærk nødvendighed for 
et funktionelt økosystem. 

I alt syv havørne trak 
til overnatning fra 16.15 
til 18.15, og efterfølgende 
blev tre set på vejen hjem 
fra en mindeværdig smuk 
eftermiddag, hvor mistel-
droslens sang blev en me-
lankolsk afslutning på et 
farveorgie på en af de må-
ske sidste kolde vinterdage. 

Fanø Fuglestation be-
driver forskning gennem 
træktælling og ringmærk-
ning og formidler viden om 
Fanøs fugleliv for at gøre 
mennesker og fugle glade. 
Den har en åben facebook-
gruppe.

Tekst og foto: Søren Brinch, 
Fanø Fuglestation 
 
Redigering:  
Finn Arne Hansen

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

Der blev set syv havørne ved 
arrangementet med Fanø 
Fuglestation. Her er et af de 
flotte eksemplarer.



Hovedgaden 51 · 6720 Fanø 

Vi er glade for at blive  
en del af Fanø. 

Tak!

Læs om sammenlægningen af Fanø Sparekasse og Middelfart Sparekasse på midspar.dk/fusion
Er du ikke kunde endnu? Så læs om os på midspar.dk/6720

Vi glæder os til at hilse på dig


