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Julerock med FAR på Realen 28. december
NORDBY – Fanøs lokale rockorkester FAR giver 

28. december klokken 20 koncert på Realen i Nordby. 
De spiller sange med samfundskritiske og livsreflek-
terende tekster, der kommer til udtryk gennem både 
humor, seriøsitet og dybe følelser, fortæller spille-
stedet. Genren er rock, der lydmæssigt henter inspi-
ration fra bands som Genesis, Pink Floyd, Muse og 
Foo Fighters. Sproget er dog dansk, og her er stilen 
inspireret af de store danske trubadourer som Allan 
Olsen og C.V. Jørgensen, men også af Tom Waitts og 
forsangerens egen far, der gennem 70erne og 80erne 
begik sig i det danske singer- songwriter-miljø, hvor 
sønnike ofte var med på sidelinjen. Med FAR kom-
mer vi rundt om de store klassiske emner som livet, 
døden og kærligheden på underholdende og energisk 
manér, der både byder op til dans og giver stof til ef-
tertanke. Gruppen, som har hjemme på Fanø, består 
af Anders Frey, guitar og vokal, Martin Milter Bay, 
orgel, keyboard og kor, Janus Valsted, tung bas og kor 
samt Carsten ’Futte’ Andersen på trommer.

Juletræsfest i Rindby Forsamlingshus
RINDBY – Torsdag den 29. december klokken 14 er 
Rindby Forsamlingshus rammen om en juletræsfest 
for børn og voksne. Der vil være sang, konkurrencer, 
leg og dans omkring juletræet, og Julemanden kom-
mer forbi og deler slikposer ud til alle børn. Caféen 
vil være åben med salg af diverse kolde og varme 
drikkevarer, pølser med brød samt kage. Der opkræ-
ves en beskeden entré.

Stor donation til Fanø Ridecenter
RINDBY – Den Selvejende Institution Fanø Ride-
center fik for nylig en rigtig god nyhed, idet der kom 
besked om, at Norlys Vækstpulje havde doneret ikke 
færre end 191.875 kroner til brug for ridebanerne.

Øen rundt Jeg har altid været god til at kaste mig ud i nye udfordringer

ERHVERV – Snart kan du 
møde et nyt ansigt hos EDC 
på Strandvejen 10 A. Eller 
nyt er ansigtet kun i denne 
sammenhæng, for på Fanø 
kender de fleste efterhån-
den Jon Arpe. Som tømrer, 
både med egen virksom-
hed og siden ansat hos 
Øens Tømrer, har han haft 
fingre i en del huse og som-
merhuse rundt omkring på 
øen, ligesom han altid har 
engageret sig i lokallivet. 

Nu begynder han i salg 
og vurdering hos EDC 

Fanø sammen med resten 
af holdet på Strandvejen, 
der består af Sebastian 
Landt, Amalie Skovbjerg 
og Erik Nørreby.

”Jeg kombinerer de to 
ting, jeg elsker allermest, 
nemlig at kigge på huse og 
snakke med mennesker. 
Mange af husene herovre, 

både sommerhuse og hel-
årsboliger, har jeg allerede 
set indefra via mit tidligere 
arbejde, nogle har jeg end-
da været med til at bygge.”

Jon Arpe bliver 
et nyt ansigt hos 
EDC Fanø. Han 
interesserer sig 
for huse og for 
at snakke med 
mennesker. Det 
havde han stor 
glæde af som 
tømrer, og vil han 
drage nytte af i sit 
ny job i salg  
og vurdering

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

KONTAKT
Fanø Varmepumpe Service

Tlf. 4018 1412
tk@fvps.dk
www.fvps.dk

Hos Fanø Varmepumpe går vi op i at levere 
de bedste luft til luft og luft til vand varme-
pumpe resultater med fokus på mest mulig 
besparelse for dig. Vi forhandler både til pri-
vate og erhverv med installation og monte-
ring af varmepumper og klimaanlæg. 

Vores montører er veluddannede, og kan 
montere anlæg af alle mærker, derudover er 
vi hos Fanø Varmepumpe Service KMO-cer-
tificerede og VE-godkendte,  der  er  din  sik-
kerhed for korrekt håndtering og installation 
af anlæggene.

Vi tilbyder forskellige løsninger til vores 
kunder:
•  Standardmontage: Fanø Varmepumpe 

Service forbereder, monterer og installe-
rer hele anlægget

•  Specialmontage:   Efter aftale laver vi et til-
bud, hvis kunden har specielle ønsker.

Uanset valget, så sørger Fanø Varmepumpe 
Service for at vejlede dig om drift og vedlige-
holdelse af anlægget samt fjernbetjeningens 
funktioner.
Vi har stor erfaring med producenter af luft-
luft varmepumper.

Et grønnere alternativ 
Det bliver vigtigere at tænke i bæredygtige 
og miljøvenlige energiløsninger og det er lige 
netop derfor vi gør vores bedste på at tilby-
de dig moderne og grønnere opvarmning til 
dit hjem. 
Hos Fanø varmepumpe er vi eksperter i grøn 
omstilling og vi arbejder hverdag på at skabe 
effektive og  holdbare  varmeløsninger  efter 
dine behov og ønsker. Med vores varme-
pumper får du mere varme og mindre ener-
giforbrug som er hurtigt og effektivt. Vi går 
nemlig op i at din boligs nuværende energi-
mærkning kan blive bedre, med varmepum-
per der udleder mindre CO2 udledning og 
mere miljøvenlighed!
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Jeg har altid været god til at kaste mig ud i nye udfordringer

Drømmen om at blive 
ejendomsmægler har han 
gået med i flere år, men det 
var først, da Øens Tømrer 
lukkede i sommers, at den 

40-årige tømrer gjorde al-
vor af den:

”Men jeg skulle jo have 
foden indenfor på en eller 
anden måde. Jeg foreslog, 

at jeg renoverede deres 
gamle lokaler, på den måde 
kunne de ikke rigtig sige 
nej til mig,” lyder det gri-
nende fra Jon, før han fort-
sætter mere alvorligt:

”Min tilgang er nok lidt 
mere praktisk end de an-
dre mægleres. Det, tror jeg, 
kan blive en fordel. Jeg ser 
husene på en anden måde 
og kan komme med andre 
mere praktiske råd. Samti-
dig er jeg vant til at kom-
munikere med kunder. Den 
del stod jeg altid for hos 
Øens Tømrer.”

God til nye udfordringer
”Så bliver jeg nok udfordret 
på andre områder. Jeg har 
ikke arbejdet med compu-
ter og regneark i mange år. 
Men det skal jeg nu nok få 
lært. Jeg har altid været god 
til at kaste mig ud i nye ud-
fordringer,” siger Jon, der 
tidligere har været vidt om-
kring, blandt andet har han 
sejlet med Skoleskibet Dan-
mark og i en del år arbejdet 

med at renovere skibe på 
værfter i hele Danmark og 
udlandet. 

Byggede sit eget hus
Men ingen steder slår Fanø. 
Her finder han ro, hvad en-
ten han sejler, går på jagt el-
ler mødes med familie eller 
venner. 

”Vi har noget helt unikt 
herovre. Jeg holder af både 
naturen og fællesskabet. 
På Fanø mødes man med 
mange forskellige menne-
sker på tværs af generatio-
ner, det har jeg ikke oplevet 
ret mange andre steder.” 

Jon selv flyttede til øen 
for 22 år siden fra Jægers-
pris på Sjælland. Lige siden 
barndommen har han el-
sket at sejle, og valget faldt 
derfor i første omgang på 
en uddannelse som kom-
bineret maskinmester og 
navigatør i Esbjerg. Han 
flyttede ind på Mærsk-kol-
legiet på Fanø. 

”Dengang bed jeg virke-
lig mærke i, at man kunne 
gå i kiosken uden at møde 
en levende sjæl. Det var lidt 
specielt, men ret hurtigt 
fandt jeg ud af, at der var 
fællesskaber alle mulige 
steder på Fanø.”

Jon valgte at droppe 
søfartsuddannelsen som 
dual-purpose officer. I ste-
det gik han i lære hos Arne 
Wohlert som tømrer. 

”Jeg kom lynhurtigt til 
at holde meget af både 
Fanø og tømrerfaget. Jeg 
begyndte at istandsætte 
de gamle Fanøhuse, hvil-
ket kræver meget omhu 
og respekt for de originale 
detaljer. Jeg gik også i gang 
med at bygge mit eget hus 
helt fra bunden, selvom jeg 
aldrig havde prøvet noget 
lignende før,” tiføjer han.

Familiefar til tre
Huset lå på en byggegrund 
på Spelmanns Toft, og det 
var egentlig meningen, at 
Jon ville sælge det efterføl-
gende, men så mødte han 
Liza, som senere blev hans 
kone og mor til parrets 
tre børn, Kashmir på 8 år, 
Liam på 7 og Iris på 6. Plud-
selig passede huset perfekt 
– i hvert fald, da han lige fik 
bygget endnu et børnevæ-
relse på. Samtidig flyttede 
både hans mormor, mor og 
tre mindre søskende også 
til øen fra Sjælland.

Da han for seks år siden 
blev tilbudt en stilling som 

ansat hos Øens Tømrer, 
sagde han ja:

”I adskillige år havde jeg 
arbejdet mange timer, både 
som selvstændig tømrer, 
og når jeg rejste omkring 
for at reparere skibe. Men 
jeg er også familiefar, så da 
vi fik nummer tre, trak det i 
mig at få et 7-15-job og have 
mere tid herhjemme. Det 
fortrød jeg bestemt ikke. 
Nu glæder jeg mig til at 
komme i gang hos EDC og 
resten af holdet. Det er en 
utrolig spændende udfor-
dring.”

På Strandvejen 10 A ser 
de også frem til at få Jon 
med om bord:

”Jon er lokalkendt som 
en meget dygtig håndvær-
ker, og nu skal han i gang 
med et nyt håndværk, som 
vi ved, at han med den rette 
skoling bliver lige så dygtig 
til. Vi kommer til at have 
et stærkt hold, der supple-
rer hinanden godt, nu hvor 
Jon begynder hos os,” siger 
Erik Nørreby.

Tekst: Julie Svarrer  
og Finn Arne Hansen 
Foto: Asbjørn Nørgaard

”Jeg har altid været god til at 
kaste mig ud i nye udfordrin-
ger,” siger Jon Arpe, der er ny 
mand hos EDC på Fanø.

Må vi udleje 
dit sommerhus  
– få en nem ekstra  
indtægt uden bøvl  

Vi tilbyder:

Markedets højeste belægningsprocent

Unik fordelspakke uden selvrisiko ved gæsteskader

Professionelt servicekoncept 24/7 året rundt

Markedets højeste rengøringsstandard 

Gratis adgang til ejerværksted, 
industrivaskemaskiner og trailere

Hvis du har haft samme udlejningskontrakt i  
flere år, giver vi dig et hurtigt og gratis tjek af  
din udlejningskontrakt.

Besøg os på
esmark.dk/sommerhusudlejning

Nikolaj Gramstrup
Ring til mig på 69 15 96 18

we       FANØ


