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Det sker på Fanø fra 17/12 2022 til 11/2 2023 - udvalgte begivenheder
• Lør. 17/12 kl. 19.30 og søn. 18/12  

kl. 14, Fanø Biograf, Lodsvej 3, 
Nordby: Avatar – The Way of Water

• Lør 17/12 kl. 20, Realen,  
Niels Engersvej, Nordby:  
Half Caste – tribute to Thin Lizzy. 
Entré, book på realen.dk

• Søn 18/12 kl. 16, Nordby Kirke: 
Gyldne toner v/ Sønderjyllands 
Symfoniorkesters messingblæsere. 
Entré, book på sdjsymfoni.dk

• Lør. 24/12 kl. 14.30 og kl. 16,  
Nordby Kirke: Julegudstjeneste  
v/ Nanna D. Coln

• Lør. 24/12 kl. 16,  
Sønderho Kirke: Julegudstjeneste  
v/ Miriam Flórez

• Ons. 28/12 kl. 20, Realen,  
Niels Engersvej, Nordby:  
4. juledags-koncert med Fanø-bandet 
FAR. Entré. Book på realen.dk

• Tor. 29/12 kl. 14, Rindby 
Forsamlingshus: Juletræsfest  
for børn og voksne. Entré

• Ons. 4/1 kl. 14, Fanø Biograf: 
Carmen. Opera-film med bobler  
i pausen. Entré

• Søn. 15/1 kl. 14-15.30, sognehuset 
ved Nordby Kirke: Vinterfællessang 
v/ organist Lene Lorentzen. Fri entré

• Søn. 29/1 kl. 15-17, Rindby 
Forsamlingshus: Sangsøndag

• Gudstjenester i øvrigt: 
kirkernepaafanoe.dk

Kageminder fra barndommen på Fanø
NORDBY – Bagebog 

nummer to i serien Kager 
fra hjertet af Gitte Lydom 
Brandenburg fra Helsin-
gør er nu på gaden, og 
det fejres med bogsigne-
ring hos Fanø Boghandel 
i Nordby onsdag den 21. 
december klokken 15 til 
17. Man kan få en snak 
med forfatteren om gamle 
bageopskrifter, Fanø i 
gamle dage og få smags-
prøver på kager fra bo-
gen. Vi har spurgt hende, 
om hun har en fortid på 
Fanø, og det kan man 
godt sige:

”Min mormor og morfar – og flere generationer før 
dem – stammer fra Fanø. Hun hed Frida Engsted og 
han hed Søren Brinch Lydom. De mødte hinanden 
i bageriet i Sønderho. Min mormor ekspederede og 
han kom ind for at købe brød. Og så forelskede de 
sig,” fortæller hun.

”Vi arvede ’Lydoms Hus’ i Sønderho, så der kom vi 
ofte gennem min barndom. Fanø står mit hjerte nær, 
og jeg kommer så ofte, jeg kan, på ferie. Min mormor 
hjalp til i sine forældres bageri i Sønderho. Et bageri 
der var i familien i over 100 år, og som sidst var dre-
vet af Arne Engsted. Desuden havde min grandon-
kel, Svend Engsted, bageriet Fortuna i Nordby. Vi er 
en bageglad familie.”

Hendes første bagebog Kager fra Hjertet - gennem 
generationer var inspireret af alle de mange bage-
opskrifter som fandtes i hendes mors og mormors 
gamle bagebøger. Dem, de samlede de fra ugeblade, 
venner og familie, og dem, som de havde skrevet 

ned i notesbøger. Den bog er 
netop udkommet i 2. oplag, 
og den kan købes hos Fanø 
Boghandel. Den ny bog, Ka-
ger fra hjertet - søde minder, 
er med opskrifter fra hendes 
familie, tillige med opskrifter 
fra familier fra hele landet fra 
1800-tallet til cirka 1980.

Øen rundt Så lykkedes det at få rigtig juletræsfest for de små

JULERIER – ”Jeg vil blot 
gøre opmærksom på, at 
Fanø Børnehave og Vug-
gestue holder stort julebal 
fredag den 9. december kl. 
15.00 på Fanø Skole. Vi har 
i 3 år ønsket os at holde 
en rigtig 
julefest for 
børn og for-
ældre med 
juletræ, æb-
leskiver, ju-
lemusik og 
julemand. 
Det er lyk-
kedes en-
deligt i år, 
og vi har 70 
børn og 80 
voksne til-
meldt.” 

Sådan lød en glad besked 
fra en af forældrene, Søs 
Josefsen, til Fanø Posten. 

Og det kunne vi ikke stå 
for! Så vi pakkede kamera-
tasken og kørte til skolen, 
hvor pludseligt isslag på 
parkeringspladsen næsten 
nåede at fælde den gamle 
redaktør, inden nogle ha-

stige dan-
setrin fik 
genoprettet 
balancen.

I aulaen 
stod det 
flotte, høje 
juletræ og 
spredte ju-
lestemning. 
Det var ty-
deligt at de 
mange små 
ikke havde 
set et så 

stort juletræ før. Og gulvet 
var, som det skulle være, 
passende glat til både løbe-

ture og glideture, for nogle 
få børns vedkommende i 
nissekostumer.

I køkkenet var frivillige 
i gang med at varme gløgg 
og æbleskiver.

Omkring 100 børn og voksne kom til 
juletræsfest på Fanø Skole, da det 
endelig lykkedes for Faaborg Børnehave 
og Vuggestue at få arrangeret en

Første punkt på programmet var en sang om en pebernød. Kasper Leonhardt tog sig af musikken med sin guitar.

Forfatter Gitte Lydom  
Brandenburg. Foto: PR

Legen gik lystigt.
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Kenn Lending spiller i Fanø Jazzklub
NORDBY – En af Fanøs mest aktive og udadvendte 
foreninger, Fanø Jazz- og Bluesklub holder julepause. 
Men sæt kryds i kalenderen den 20. januar, for da er 
der koncert med Kenn Lending Bluesband på Strien i 
Nordby. Bandet fører tilhørerne gennem alle de ’sorte 
stilarter’, fra den dybe Mississippi-blues til moderne 
funky og ’soulede’ urban blues. En aften med Len-
ding og hans band er som en musikalsk rejse igen-
nem afroamerikansk musiktradition, hvor publikum 
både har mulighed for at dvæle ved bluesens daglig-
dagspoesi og for at danse til sveden springer, i et fun-
ky rytmisk univers med rødder i Afrika, forlyder det. 
Inden koncerten er der generalforsamling klokken 18 
med spisning for de tilmeldte fra klokken 17.30, op-
lyser formand Inge-Lise Berg. Indmeldelse og tilmel-
ding sker via jazzklubben.fanoe@gmail.com.

Stort fald i øens færgetrafik i 2022
FANØ – Selv om vi har haft flere overnatninger på 
Fanø i 2022 som fortalt på side 6, så ses det ikke i sta-
tistikken for overfarter med Fanølinjen. I årets før-
ste ni måneder har der været et stort fald i trafikken. 
Antallet af dobbeltture er faldet fra 16.716 i de første 
tre kvartaler af 2021 til 13.623 i samme periode i år, 
viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik. Antallet 
af passagerer på disse ture er faldet fra 1.920.000 til 
1.529.000. 

Antallet af biler var 478.030 i 2021 og kun 347.310 i 
samme periode i år.

Øen rundt

Juletur: Gå på jagt efter mangfoldigheden i Fanøs natur

I skrivende stund er 10.000 
verdensborgere samlet i 
Montreal i Canada. De er 
der, fordi FN afholder et 
COP-møde (Conference of 
Parties) for at gøre noget 
ved den biodiversitetskrise, 
verden befinder sig i. 

De mange deltagere er 
enige om at krisen skal lø-
ses, men absolut ikke hvad 
der skal gøres. Conference-
rapporten er fuld af firkan-
tede parenteser – efter si-
gende 900 i alt. 

De firkantede [  ] bruger 
man til at markere uenig-
hed. 

Konferencen slutter den 
19. december, så når du læ-

ser dette, skulle parenteser-
ne gerne være forsvundet?

Det er tvivlsomt, om man 
på konferencen kommer 
ind på biodiversiteten på 
Fanø. På Fanø, ja i hele Va-
dehavet, står det heller ikke 
så godt til med mangfoldig-
heden i naturen (biodiver-
siteten). 

Til forskel for danske 
kommuner, så er der et stort 
potentiale på Fanø. Vi har 
Danmarks højeste score i 
det naturkvalitetsindeks, 
som DCE på Århus Univer-
sitet har lavet. Indekset vi-
ser hvilke muligheder tru-
ede arter har for at slå sig 
ned på Fanø. Indekset ses 
på dette link: biodiversitet.
nu/naturkapital

Mulighederne for en 
mangfoldig natur er store 
på Fanø. Det gælder for os 
at udnytte dem. Jeg er be-
kendt med, at Fanø kom-
mune har en Naturplan i 
støbeskeen, og håber, at vi 

dér tager et godt skridt mod 
at udnytte Fanøs potentiale 
for en mangfoldig natur. 
Fanø Kommune skrev un-
der på, at det skulle vi gøre 
inden 2010. De små skridt, 
vi har taget, har ikke kun-
ne følge med til at ophæve 
de skridt, vi har taget den 
modsatte vej.

Brug julens gåture til en 
jagt efter Fanøs mangfol-
dighed. Billedet viser én 
af Fanøs grenlaver – dem 
mange bruger i deres jule-
dekorationer. Hvad med at 
samle grene og kviste med 
laver i en vase. De kan hol-
de sig uden vand. 

FanøNatur vil gerne se 
sådanne buketter. Vi har 
præmier til buketterne 
med flest forskellige laver. 
Lad os se dem lige efter 
nytår: fanonatur.dk/kon-
takt-fanoenatur.

Tekst og foto: Søren Vinding 
FanøNatur vil gerne have tilsendt flotte billeder af buketter med lav.FanøNatur vil gerne have tilsendt flotte billeder af buketter med lav.

Så lykkedes det at få rigtig juletræsfest for de små

Forældre og børn kom 
i en lind strøm med røde 
kinder på grund af det 

kolde vejr, der passede godt 
til begivenheden. Og de 
spredte sig roligt rundt om 

i lokalet. De mest forsigtige 
børn holdt sig til forældre-
ne, til de var trygge ved de 

nye omgivelser. Men så ka-
stede de sig ud i legen.

Børnehaveleder Solveig 
Ganderup samlede bør-
nene i midten af aulaens 
’gryde’, og så tog børnene 
fat i en sang, de kendte fra 
dagligdagen. Den handler 
om en pebernød, der ender 
med at blive spist. Den var 
de helt med på!

Efter nogle lækre æb-
leskiver og et glas gløgg 
– tak for det – var det tid 
at fotografere dansen om 
juletræet. Musiker var gui-
taristen Kasper Leonhardt, 
og de kendte sange fik hur-
tigt folk på gulvet.

Sønderho har foreningen 
Sønderholiv til at tiltrække 
børnefamilier til øen. Dette 
arrangement trækker i 
samme retning. Sådan.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

”Kom, vi skal holde i 
hånden.” Dansen om 
juletræet var populær.

Et stort juletræ kan godt gøre en lille knøs benovet. Æbleskiverne var et hit ved juletræsfesten.

Kenn Lending spiller 20. januar i Nordby. Foto: PR


