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mægler MDE, vurderings-
ekspert for Totalkredit
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Indehaver, ejendomsmæg-
ler MDE, vurderingskonsu-
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Nybolig Fanø

Hovedgaden 54 · 6720 Fanø
6720@nybolig.dk · nybolig.dk · Tlf. 75161011

86x25 mm

UGENS BOLIG
Se mere side 46

Overvejer du
en ny bolig?
Så brug juletiden til at få en gratis

og helt uforpligtende salgsvurdering hos os.

Vi ønsker dig en glædelig jul.
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Efter tre års tilløb lykkedes det  
for Fanø Børnehave at stable  

en juletræsfest på benene
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Fremgang – og dog
Denne sidste avis i 2022 er præget af et 
tilbageblik på året, der gik. Og da et økonomisk 

bæredygtigt turisterhverv er alfa og omega for øen, 
berører vi øens detailhandel og ser på statistikker for 
overnatninger og færgefarten. Og der er både fremgang 
og nedgang, mærkeligt nok. Antallet af overnatninger 
er steget betydeligt, men antallet af færgepassagerer 
og detailomsætningen er for nedadgående. Ifølge 
VisitDenmark havde Fanø Kommune en omsætning, 
skabt af turisme, på 762 millioner kroner i 2019. Nyere 
tal er der ikke. Det giver basis for 905 job. To ud af tre 
gange, der svinges et betalingskort eller en app med 
et betalingskort, kommer betalingen fra en gæst, 
siger tal fra Nets. Kun 18 procent af besøgende på 
restauranterne står de lokale for. 

Kun i juli og i halvdelen af august er der fyldt med 
turister på Fanø. Dertil kommer andre ferier og højtider, 
hvor vi også har en del gæster. Resten af året må 
butikkerne og restauranterne suge på labben og 
måske fyre værdifuldt personale. 

Idéhøringen omkring hotelplanerne i Rindby gav 150 
svar, heraf kun en håndfuld positive. Det er både trist og 
forståeligt. Trist, fordi det faktisk ville være fantastisk 
med et arkitekttegnet kvalitetshotel for helårsturister 
i det nedslidte område, som formentlig snart mister 
sit nedslidte supermarked og en campingplads. 
Og forståeligt, fordi præsentationen var dårlig. Der 
manglede en flot miniudgave af projektet, og de lokale 
initiativtagere skulle have været på scenen.

Byrådet skal i det ny år bekende kulør. Det bliver 
spændende, om det kan lykkes med et hotelprojekt, 
der passer godt til Rindby. Eller om byrådet siger nej 
til investeringen på op imod en halv milliard kroner. 
Borgerne vil følge det tæt.

Glædelig jul og godt nytår!
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mail@fanoeposten.dk
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Har du ikke fået 
avisen i postkassen?

mail@fanoeposten.dk

Så send en mail med din adresse  
og telefonnummer på

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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75 16 36 99

Kontakt os 
og få en snak  
omkring 
udlejning 
af dit 
sommerhus.

Ny prisliste for 2023
På grund af prisstigninger på avispapir på 43 %  
i 2022 og varslede prisstigninger på yderligere 75 % 
fra 1. januar 2023, ser vi os desværre nødsaget til at 
hæve mm-prisen med 2,2 % pr. 1. januar 2023.

Den ny prisliste kan hentes på fanoeposten.dk/ 
annoncering

Fanø Brugsforening mærker 
nye vinde og reagerer på det

HANDELSLIV – I 2021 
kunne ledelsen af Super-
Brugsen i Nordby og besty-
relsen for Fanø Brugsfor-
enings bestyrelse glæde sig 
over en rekordomsætning 
på 136 millioner kroner før 
moms. I år bliver omsæt-
ningen efter alt at dømme 
fire-fem procent lavere i 
kroner og øre, selv med en 
skyhøj inflation. Men der 
forventes overskud. Og 
der er givet sponsorater på 
360.000 kroner i år.

De nye vinde, der blæser, 
har fået bestyrelsen til at 
udvide rettidig omhu ved 
at tage fat på sin helt egen 
informationskampagne. 
De har valgt at tage nogle 
’vagter’ i SuperBrugsen for 
at møde kunderne og for-
klare dem, hvordan de får 
mere ud af deres medlem-
skab, både for deres egen 
skyld og deres 125 år gamle 
butiks skyld. Denne fredag 
eftermiddag er det for-

mand Torben Tobiasen og 
bestyrelsesmedlem Lene 
Gorzelak, der er trukket 
i arbejdstøjet. De uddeler 
smagsprøver på en rigtig 
god glühwein fra Tyskland 
og får sig en snak med kun-
derne, hvoraf de fleste er 
medlemmer. 2595 er der 
af slagsen. Det er nok kun 
Folkekirken, der kan prale 
med flere her på øen.

”Vi har tal, der viser, at 
medlemmerne har 614.000 
bonuskroner stående. Det 
er alt for meget. De penge 
skal tilbage til medlemmer-
ne. Så vi har indført fem 
skarpe tilbud om ugen, de 
kan bruge deres bonuskro-
ner på,” fortæller forman-
den.

Ikke alle bruger appen
De cirka 60 procent af 
medlemmerne, der bruger 
Coops app til mobiltelefo-
ner, har nemt ved at opda-
ge tilbuddene, og for dem 

er det nemt at bruge deres 
bonuspoint med appen, 
men Fanøs brugser har en 
special udfordring:

”Og det er alderssam-
mensætningen her på Fanø. 
Kun 14 procent er under 45 
år! Mange af de lidt ældre 
medlemmer er aldrig kom-
met i gang med at bruge 
appen. Og det er ærgerligt, 
for i appen er der også rig-
tigt gode personlige tilbud, 
som de går glip af,” forkla-
rer han.

Så er man i SuperBrug-
sen, når bestyrelsesmed-
lemmerne er der – og det 
er et par af dem næste gang 
lørdag den 14. januar klok-
ken 11-13 – så kan man 
roligt komme og få råd-
givning om installation af 
appen og brugen af den. 

Bestyrelsen får også no-
get ud af ’vagterne’ i butik-
ken.

”Vi får masser af god 
feedback fra medlemmer-

ne. Der er også ros til butik-
ken og til de ansatte. Og vi 
får mulighed for at fortælle 
dem, at Fanø faktisk har 
en discountbutik. Den er 
her i butikken. 500 varer 
er hele tiden til fast lavpris, 
det tænker folk måske ikke 
på,” siger han.

Høje energipriser
Ikke kun faldet i omsæt-
ningen, men også de stærkt 
stigende energipriser for-
ringer økonomien.

”Men vi er heldige at 
have en moderne butik, så 
vi er ikke så hårdt ramte 
som de gamle butikker,” 
siger Torben Tobiasen. Alle 
unødige frysere og kølere 
er slukkede, og der er sty-
ring på næsten alt. 

Godt nyt er der heldigvis 
også. Forretningen har for 
det første fået en rigtig re-
staurantsommelier til vina-
fdelingen ved navn Henrik 
Hansen, for det andet er det 
er til at skaffe arbejdskraft, 
selv om en del må hentes 
i Esbjerg, og for det tredje 
vurderes butikken vurde-
res som den næstbedste i 
distriktet og den ottende-
bedste i landet i den årlige 
kundetilfredshedsunder-
søgelse.

De kommende fokus-
områder er: Færre tomme 
hylder, flere nye og spæn-
dende varer og konkur-
rencedygtige priser, slutter 
formanden.

Tekst og foto: 
Finn Arne Hansen

Omsætningen er faldet i år, og alderssammensætningen på Fanø gør, at alt for få  
får de gode app-tilbud. Det har fået brugsbestyrelsen i arbejdstøjet og ud i butikken  

Lene Gorzelak og Torben Tobiasen får en snak med kunderne. Og uddeler god glühwein.
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SuperBrugsen Fanø

Tilbuddene gælder til og med fredag den 23. december 2022 – så længe lager haves

Årgang 2021

Vin & Co.
Nana Wad
01.09.2022

Årgang 2020

Vinavisen.dk
11.12.2021

Årgang 2020

Vinavisen.dk
04.09.2021

Coop store 
grønlandske rejer
Dybfrost. 250 g. 
Begrænset parti

Faxe Kondi, 
Pepsi eller  
San Pellegrino
Flere varianter.  
100-150 cl.
+ pant. Frit valg

Herregårds- 
rødkål
535 g.

Why Not?
Italien. 6 x 75 cl. 
Frit valg.

Ovnklar 
flæskesteg 
uden ben

Maks  
6 flasker  
pr. kunde

Maks  
6 stk.  

pr. kunde

Maks  
6 poser  

pr. kunde
Pr. 1/2 kg

995

6 flasker

299,-

1 pose

25,-

1 stk.

6,-
1 flaske

895

SuperBrugsen Fanø
Åbent alle dage fra 7-19
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FJERNVARME – I 2023 vil 
den fjernvarme, som Nord-
by Fjernvarme får fra Din 
Forsyning på fastlandet sti-
ge med 22 procent. Og det 
bliver dyrere ikke at afkøle 
fjernvarmevandet tilstræk-
keligt. 

Det sker, selv om Din For-
syning i 2023 – forhåbentlig 
i april – vil kunne tage to su-
permoderne havvandsvar-
mepumper i brug, der skal 
hente varme i Vadehavet. 
Plus et CO2-neutralt flisfyr. 
Og begge dele skærer ned 
på Nordby Fjernvarmes 
meget store CO2-afgift. Re-
sten af varmen skal komme 
fra Energnisten, der er et 

affaldsforbrændingsanlæg. 
Den produktion vil der 
stadig være CO2-afgift på. 
Men den vil ikke optræde i 
Nordby Fjernvarmes regn-
skab længere, da den blot 
vil indgå i den pris, der op-
kræves af Din Forsyning.

Byggeriet er desværre 
forsinket på grund af ma-

terialefejl fra en finsk le-
verandør, og det er en af 
grundene til, at regningen 
stiger så meget. Den anden 
er de generelle prisstignin-
ger på energi.

”Da vi lagde budget for 
2022, lod vi prisen stige 
med kun 1,6 procent. Vi 
vidste jo ikke, der ville 

komme en krig i Ukraine. 
Så nu må vi sætte prisen 
22 procent op, som mange 
andre varmeværker i Dan-
mark. Vi håber at få den 
ned igen i 2024,” siger Dor-
te Lund, der har været for-
mand for bestyrelsen siden 
2014.

Høje kulpriser
Med til at skubbe prisen i 
den forkerte retning er også 
øgede priser på kul. Ørsted 
vil frem til ibrugtagningen 
af det ny anlæg stadig bru-
ge kul, og prisen på kul er 
steget meget i år.

”For et gennemsnitshus 
på 130 kvadratmeter med et 
gennemsnitsforbrug vil det 
i 2023 betyde 4200 kroner 
mere om året, svarende til 
350 kroner om måneden,” 
tilføjer forretningsfører Jør-
gen Christian Jensen. Han 
tilføjer, at fjernvarme per 
kilowatttime stadig kun 
koster 1,06 kroner sammen-
lignet med strøm.

Vil man følge sit forbrug, 
kan man logge ind på Min 
side på fjernvarmens hjem-
meside. Her kan man se 
alle oplysninger om ens 
forbrug med mere, fortæl-
ler driftschef Jens Madsen.

Jørgen Chr. Jensen kunne 
godt ønske sig, Fanøs poli-
tikere ville se med mildere 
øjne på vindmøller.

”I Hvide Sande har vær-
ket tre vindmøller, hvis 
strøm varmer vandet ’gra-
tis’ op, når det blæser. Det 
er forbrugerne meget glade 
for. Vi kunne også have en 
stående,” mener han.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

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

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!

   

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

Foredrag om Fanøs fugle
Kom med i felten – eller book det spændende fore-
drag “Fugletrækket og de helt store bedrifter” – med 
film og den nyeste viden.

FANØ FUGLESTATION
Tlf. 20 10 87 17

FanøVand
Administrationen ved Fanø Vand A/S holder lukket 
fra og med fredag den 23. december 2022  
til og med søndag den 1. januar 2023
Hvis der i perioden er spørgsmål vedrørende vand  
– ring venligst 40 13 22 68  
og vedrørende spildevand – ring venligst 51 46 84 10.

Bagebog nummer to i serien 'Kager fra hjertet'  
af Gitte Lydom Brandenburg er nu på gaden, og det fejres 
med bogsignering hos Fanø Boghandel i Nordby.
Kig forbi og få en snak med forfatteren om gamle 
bageopskrifter, Fanø i gamle dage og bogudgivelser. 
Der er også mulighed for smagsprøver fra bogen. 
TILBUD: På dagen kan du købe bagebogen for kun 275 kr. 
Normalpris 345 kr. 

KOM TIL BOGSIGNERING  
HOS FANØ BOGHANDEL
Onsdag 21. december kl. 15-17

Forsinket byggeri 
af enorme 
varmevekslere 
på Esbjerg Havn 
koster forbrugerne 
hos Din Forsyning 
og dermed også  
Nordby Fjernvarme 
meget dyrt

Det ’brugte’ fjernvar-
mevand, som Nordby 
fjernvarme i dag sender 
retur til Esbjerg, har en 
gennemsnitstemperatur 
på 38 grader, fortæller 
driftschef Jens Madsen. 
Når der sendes for varmt 
vand tilbage, kan det 
sammenlignes med spild, 
forklarer han. Det har dog 
været for nedadgående i 
en årrække, især fordi 350 
forbrugere i de senere år 
har fået mere økonomiske 
fjernvarmeunits, der selv 
lukker for varmen, når 
temperaturen udenfor er 
mindst 20 grader C. 

Det er et lovkrav i mo-
derne byggeri. Alene i 
2022 er tabet blevet 1000 
gigajoule mindre. 

Spildet er dog stadig for 
højt. 

Så fra 1. januar 2023 vil 
den såkaldte motivations-
afgift til de forbrugere, 
der sender alt for varmt 
vand retur, blive ændret. 
Hvis der ikke er en for-
skel på mindst 20 grader 
på det fjernvarmevand, 
der kommer ind i huset 
og det, der forlader hu-
set, bliver man pålagt en 
afgift på 1 procent af sin 
regning for hver grad, 
man ligger fra målet. I 
dag er grænsen 15 grader. 
Afkøler man fra 1. januar 
kun sit vand med 15 gra-
der, og har man en årlig 
regning på 10.000 kroner, 
så bliver ekstraafgiften 
altså 500 kroner.

Man får til gengæld 
også en præmie på 1 pro-
cent for hver grad, hvis 
man afkøler vandet med 

over 30 grader. I dag er 
grænsen 27 grader. Kan 
man i 2023 komme op på 
en afkøling på 35 grader 
med en årlig regning på 
10.000 kroner, får man alt-
så en rabat på 500 kroner.

Nordby Fjernvarme har 
tidligere haft en ansat, der 
tog på rådgivningsbesøg 
hos kunder med meget 
dårlig afkøling, men det 
virkede ikke, fortæller 
formand Dorte Lund.

Har man ikke lige pen-
gene til en ny fjernvar-
meunit, kan man leje den 
af Nordby Fjernvarme til 
en meget fordelagtig pris. 
Køber man dem, kan de i 
nogle tilfælde være betalt 
på fem-seks år, har forret-
ningsfører Jørgen Christi-
an Jensen hørt fra enkelte 
forbrugere.

For lille nedkøling i Nordby

Fjernvarmen i Nordby går Fjernvarmen i Nordby går 
op med 22 procent i 2023op med 22 procent i 2023

Driftschef Jens Madsen, formand Dorte Lund og forretningsfører  Driftschef Jens Madsen, formand Dorte Lund og forretningsfører  
Jørgen Christian Jensen foran fjernvarmecentralen i Rindby.Jørgen Christian Jensen foran fjernvarmecentralen i Rindby.
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Fanø
Ejendomsmægler

Erik Nørreby
Ejendomsmægler,
Tlf: 61557037

Sebastian Landt
Salg & Vurdering
Tlf: 28340066

Amalie Skovbjerg
Trainee
Tlf: 20340251

Bestil en gratis og uforpligtende vurdering af din bolig - måske du kan
opfylde en boligdrøm?
 

Få en grundig vurdering
af din bolig i julegave

Vi ønsker alle en glædelig jul & godt nytår

Grund 933 m²
Bolig/kælder 122/72 m²
Rum/værelser 4/3
Opført 1951
Kontakt 76660102

Kontantpris 1.948.000
Udbetaling 100.000
Ejerudg./md. 2.131
Brt/nt u/ej.udg. 11.202/8.838
Sag 67301177

Drømmer du om plads til både familielivet, hobbyprojekterne og masser af
hygge i haven? I skønne omgivelser centralt i Nordby finder du denne
charmerende ejendom – og her kan drømmene for alvor udfolde sig. 

Charmerende byhus med central beliggenhed  
Vestervejen 63, Nordby, 6720 Fanø 

D

NYHED

Grund 963 m²
Kontakt 76660102

Kontantpris 298.000
Udbetaling 25.000
Ejerudg./md. 755
Brt/nt u/ej.udg. 1.654/1.304
Sag 67301515  

Drømmer du om at skabe dit kommende hjem i rolige omgivelser og
samtidig i kort afstand til Sønderhos atmosfærefyldte bymidte? Så er
Landevejen 68 den perfekte adresse for dig.. Her er ingen byggepligt.  

Byggemulighed tæt på Sønderho bymidte  
Landevejen 68, Sønderho, 6720 Fanø 

NYHED

Grund 500 m²
Bolig 119 m²
Rum/værelser 3/2
Opført 1979
Kontakt 76660102

Kontantpris 1.398.000
Udbetaling 70.000
Ejerudg./md. 2.326
Brt/nt u/ej.udg. 8.060/6.359
Sag 67301495

Nu har du muligheden for at blive den næste ejer af dette veludnyttede
dobbelthus i ét plan. Her får du en rolig beliggenhed i trygt kvarter, hvor
huset er beliggende skønt tilbagetrukket.. 

Veludnyttet étplansvilla i Nordby 
Kløverengen 3, Nordby, 6720 Fanø 

D

NYHED

Denne flotte naturgrund er en
sjælden udbudt ejendom, idet der
kun er ganske på ubebyggede
sommerhusgrunde tilbage på
Fanø.
På den 2.800 m2 store grund kan
opføres et sommerhus med et
boligareal på max. -180 m2 i et
plan. Der er ligeledes mulighed
for, at bygge såvel garage samt
udhus. Her er ingen lokalplan og
ingen byggepligt, så I kan bygge
når det passer jer. 

Tæt på Sønderho by

Vester Storetoft 34, Sønderho, 6720
Fanø

Sag 67301514
Kontakt 76660102

Grund 2.837 m²Kontantpris 1.098.000
Udbetaling 55.000
Ejerudg./md. 1.461
Brt/nt u/ej.udg. 6.114/4.822 .

NYHED

Denne skønne ferielejlighed. Her
er du fri for vedligeholdelse, sådan
du kan benytte dig af golfbanen,
stranden samt butikker lige
udenfor døren.
I Ferielejligheden bliver du budt
indenfor i entréen, hvor du er i
åben forbindelse med
køkken/alrummet.. Desuden er der
badeværelse samt soveværelse
med masser af opbevaringsplads. 

Lige ved golfbanen 

Golfvejen 2A, st. Dør/lejl. 223, Fanø
Bad, 6720 Fanø

Sag 67301516
Kontakt 76660102

Grund 4.042 m²
Bolig 37 m²
Rum/værelser 2/1
Opført 1992

Kontantpris 848.000
Udbetaling 45.000
Ejerudg./md. 1.581
Brt/nt u/ej.udg. 4.918/3.878

G

NYHED

- Flot renoveret

- God ejerforening

- Ikke tilmeldt udlejning

- Tæt på standen og golfbanen

- God indretning 

Golfvejen 2A, 1. Dør/lejl. 319, Fanø
Bad, 6720 Fanø

Sag 67301476
Kontakt 76660102

Grund 4.042 m²
Bolig 49 m²
Rum/værelser 2/1
Opført 1992

Kontantpris 1.125.000
Udbetaling 60.000
Ejerudg./md. 1.686
Brt/nt u/ej.udg. 6.498/5.124

G

SOLGT

Solgt på

11 dage
 

 

- Direkte op til fredet område
 

- Skønt lysindfald
 

- 200 meter fra vadehavet
 

- God lejeindtægt
 

- God planløsning
 
 

Lodne Bjerge 28, Sønderho, 6720
Fanø

Sag 67301446
Kontakt 76660102

Grund 1.589 m²
Bolig 109 m²
Rum/værelser 4/3
Opført 1994

Kontantpris 2.998.000
Udbetaling 150.000
Ejerudg./md. 3.648
Brt/nt u/ej.udg. 17.254/13.606

SOLGT

Det handler om at gøre sig umage

 

  

 

  

 

  

 

  

EDC Fanø

Strandvejen 10A
6720 Fanø
Tlf: 76660102 
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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

Udeblevne danskere er en dyr 
omgang for Fanøs erhvervsliv

Nyt fra FanøNetNyt fra FanøNet

FanøNet er for øjeblikket i gang med at opgradere 
nettet til i begyndelsen af det nye år at kunne 
levere op til 1000 Mbit/s også kaldet GigaBit. I 
den forbindelse har vi, som stort set alle andre 
antenneforeninger set os nødsaget til at lukke FM 
radiosignalet via antennestikket. Overgangen fra 
analoge FM-signaler til digital radio er en vigtig 
del af den nye digitale infrastruktur i Danmark, 
og derfor skal pladsen nu bruges til hurtigere 
internetforbindelser.
Derfor må vi desværre nu sige farvel til det gamle 
analoge FM-signal i midten af januar 2023. 
FM-afbrydelsen vil kun påvirke dig, hvis du hører 
FM radio via dit antennestik. Det betyder, at du 
fremover skal høre radio på en anden måde. Til 
gengæld kan du glæde dig over at få et langt større 
udvalg af radiokanaler og en bedre lyd med de 
digitale signaler.

Du kan sagtens fortsat høre radio, hvis du:
• på din nuværende FM-radio monterer  

en simpel stueantenne
• på din nuværende FM-radio tilkobler  

en DAB+ adapter
• har en DAB+ radio, berøres du ikke  

af denne afbrydelse
• benytter Net-radio. Der findes mange Radio-Apps
• hører radio via dit fjernsyn (Smart TV med 

mulighed for Apps) 

Mere information vil senere komme på vores 
hjemmeside www.fanonet.dk 
Har I yderligere spørgsmål, kan I kontakte vores 
support på tlf. 7516 1386  (tast herefter 1). 
Hvis vi ikke lige er ved telefonen, så læg en besked 
med navn og dit spørgsmål, så vil vi ringe tilbage 
hurtigst muligt. 

Med venlig hilsen og ønsket om en God Jul  
til alle vore trofaste medlemmer

FanøNet opgraderer til mulighed 
for Gigabit (1000 Mbit/s)  

og lukker samtidigt for FM-radio 
signalet på antennestikket

TURISME – Som man kan 
læse på side 2 har brugsen 
mærket en tydelig nedgang 
i omsætningen i år. Vi har 
set lidt på overnatningstal-
lene for at se, om et lavt an-
tal gæster er årsagen.

Det er ikke tilfældet. Iføl-
ge Visit Denmark og Dan-
marks Statistik er der i år 
frem til 1. november regi-
streret 828.629 overnatnin-
ger på Fanø mod 725.986 i 
samme periode i 2021, en 
flot fremgang. I normalåret 
2019, før Corona, var der 
lidt flere i de 10 måneder, 
nemlig 838.687.

Dykker man ned i tal-
lene, ses en vigtig forskel. 
Mens de tyske gæster i næ-
sten fuldt omfang er vendt 
tilbage, måske også takket 
være en fantastisk august 
måned, så er antallet af 
danske overnatninger fal-
det fra 270.626 i 2021 til kun 
181.789 i år. Julen kan redde 
noget, men næppe ret me-
get.

”Vi er glade for alle kun-
der, men de danske kunder 
køber bare mere,” konsta-
terer brugsuddeler Bent 
Kruse Madsen.

Vi har bedt Tilde Rud-
beck, direktør for og inde-
haver af Rudbecks Café, 

kommentere på situatio-
nen. Hun understreger, at 
hun gør dette på egne veg-
ne, ikke på Nordby Han-
delsstandsforening vegne:

”Vi har i 2022 holdt vores 
2020 omsætning, hvilket 
er virkelig positivt, men 
pga. stigende udgifter og 
fødevarepriser har vi des-
værre ikke den ønskede 
avance og har derfor nu 
for 3. vinter i streg penge 
med på arbejde. Vi har kun 
overlevet Covid 19 og nu 
energikrisen, fordi vi kan 
leve af Claus’ løn om vinte-
ren. Hvis ikke han havde et 
godt firma i Esbjerg, var der 
ingen Rudbecks på Fanø,” 
fortæller hun.

”De lokale er virkelig 
gode til at støtte op om det 
lokale erhvervsliv, men vi 
kan på ingen måde leve 
udelukkende af de fastbo-
ende. Vi har brug for turi-
sterne for at bevare øens 
meget fine og mangfoldige 
erhvervsliv. Vi har brug for 
at de fastboende forstår, 
hvor vigtigt det er, at vi har 
turisterne, så vi sammen 
taler vores ø op og sammen 
byder dem velkommen, 
også når der er for mange 
som sommeren. Det er seks 
uger om sommeren, hvor 
der er virkelig tryk på, re-
sten af året kunne vi godt 
bruge flere gæster, specielt 
i hverdagene. Som øbo er 
jeg virkelig glad og stolt af 
at bo på en ø med så mange 
fine, eksklusive og specielle 
forretninger, og dem skal vi 
værne om. Jeg tror ikke der 
er mange fastboende, der 
har lyst til at bo på Fanø, 
hvis kun vi havde en brugs, 
en tank og måske et enkelt 
pizzeria. Det er øens man-
ge små butikker, cafeer og 
hoteller, der skaber øliv. 

Vi har brug for mere liv 
hele året, det bliver en lang 
sej proces, men vi arbejder 
målrettet mod målet som 
for os er en sund helårsfor-
retning, der skaber arbejds-
pladser, liv og glæde til 
Fanø,” tilføjer hun.

Rindby-hotel en hjælp
”En kæmpehjælp ville for 
eksempel være et løft af 
Rindby Strand. Jeg er op-
vokset i Rindby Strand, 
i første klitrække, og jeg 
elsker området. Rindby 
Strand fortjener udvikling 
og ikke afvikling. Tænk 
sig, at vi nu er så heldige, at 
en kæmpeinvestor har fået 
øje på vores lille perle mod 
vest. Tænk, hvis der kunne 
findes en fælles løsning i 
stedet for blot at kaste med 
mudder uden at sætte sig 
ordentligt ind i sagen. Jeg 
håber inderligt, at vi ikke 
skræmmer investorerne 
væk, men derimod arbej-
der os hen imod en fælles 
løsning for Rindby Strand. 
Vi er desværre ved at være 
kendte for ikke at ønske 
turister på Fanø på grund 
af et par enkelte Facebook-
krigere og mediernes evige 
hungren efter ’click bait’, 
som derfor straks griber 
historien, så snart de ser 
nogen udtale sig negativt 
på de sociale medier. Lad 
os sammen tale Fanø op. 
Og nej, jeg syntes ikke, det 

er et 12 meter højt hotel, der 
er løsningen. Men som jeg 
forstår hele hotelsnakken, 
efter flere møder med fol-
kene bag, er det heller ikke 
det, der er planen. De øn-
sker at skabe et smukt om-
råde med liv, med respekt 
for naturen. Det er jo trods 
alt naturen, der er vores al-
les største attraktiv.”

”Der vil blive bygget flot 
og naturskønt på områder, 
der i forvejen er bebygget 
og forfaldne.

Det ville betyde alverden 
for os små erhvervsdriven-
de, hvis der kan trækkes 
flere gæster til øen hele året, 
hvilket jeg er sikker på, at 
et så stort løft af Rindby 
Strand kan være behjælpe-
lig med. Vi må sammen løf-
te i flok for at bevare vores 
unikke, smukke, natur ø og 
skabe liv i et tempo der gør 
at vi også kan bevare vores 
mangfoldige erhvervsliv,” 
slutter hun.

Hanne Thyssen, direktør 
for Danibo Feriehusudlej-
ning, har fået indsigt i tal 
fra Nets, der understøtter, 
at indtægten fra turisterne 
er uundværlige for øen.

”Tallene viser, at 36 pro-
cent af alle kortbetalin-
ger kommer fra lokale, 64 
procent fra gæster udefra. 
I Esbjerg er det lige om-
vendt. Og kun 18 procent 
af restaurantbesøgene er 
lokale.”

Hun ved også fra sin for-
retning, hvor vigtige, dan-
skerne er:

”Under Corona brugte 
mange sommerhusejere de-
res huse selv i mange uger, 
og de brugte masser af pen-
ge på Fanø,” siger hun og 
tilføjer, at udlejningen har 
været forrygende i 2022.

Tekst: Finn Arne Hansen 
Grafik: Tina Foldager

Antallet af gæster er næsten oppe på 2019-niveau, men danskerne, som plejer at 
bruge mange penge, har svigtet i år. Vi må tale Fanø op, siger Tilde Rudbeck

2019:  2019:  
179.456179.456

2020:2020:
237.427237.427

2021:  2021:  
270.626270.626

2022: 2022: 
181.789181.789

Her ses udviklingen i antallet af danske overnatninger på Fanø i årene 2019 til 2022 frem til 31. oktober i alle årene.

Tilde Rudbech
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100,-

ALLE  
KOLLEKTIONS- 

PRØVER  
Fra PBO, Rue de Femme,  

Culture, Levete Room,  
Heartmade & Nümph

ENKELTE
STYLES

 300,-

Hovedgaden 61 – 6720 Fanø – www.kollektionshuset.dk
Åbningstider: Torsdag + fredag: 11 – 17 & Lørdag: 10 – 14

          kollektionshuset         kollektionshuset

200,-
*Accessories 

undtaget

danbolig Fanø.
Ejendomsmægler · danbolig.dk
Hovedgaden 24, 6720 Fanø · Tlf. 75 45 78 88 · fanoe@danbolig.dk

Vi arbejder målrettet for et
hurtigt og sikkert boligsalg.
Besøg os på danbolig.dk eller kontakt os på tlf. 75457888
for en gratis og uforpligtende vurdering af din bolig

Du må gerne
have store

forventninger. NYHED.
Fanø Fritidshus
Gøgevej 36, Rindby Strand
Med nøgleord som naturskønne omgivelser, lækkert lysindfald og en kæm-
pe terrasse får I gode rammer i dette fritidshus ved Rindby Strand. Uden-
for venter en dejlig naturgrund. Indenfor er der tre værelser, et badeværel-
se og et stort opholdsmiljø.

Kontant: 1.948.000
Ejerudgift pr. md.: 2.104
Udbetaling: 100.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 11.320/8.923

Bolig m2: 60
Stue/vær: 1/3
Byggeår: 1974/2001
Sag: 4790000087

Grund m2: 2.145
Udhus m2: 10
Carport m2: 10

NYHED.
Fanø Fritidshus
Gøgevej 43, Rindby Strand
I Rindby kan I nu blive de heldige ejere af dette lækre CEBRA-kvalitetssom-
merhus, der er helårsanvendeligt. Huset byder på et stort opholdsmiljø
med køkken-alrum og stue i åben forbindelse, tre værelser, to badeværel-
ser og en yderst anvendelig hems.

Kontant: 2.698.000
Ejerudgift pr. md.: 1.945
Udbetaling: 135.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 15.661/12.345

Bolig m2: 118
Stue/vær: 2/3
Byggeår: 2007
Sag: 4790000079

Grund m2: 2.159
Udhus m2: 20

NYHED.
Fanø Rækkehus
Skolesti 3, Nordby
Dette fine rækkehus fra år 1843 fremstår charmerende, og indenfor er
stueplanet dedikeret til opholdsmljøet, mens første sal byder på et værelse
og et badeværelse. Ydermere er haven skøn, og du bor i Nordbys hyggelige,
gamle bydel.

Kontant: 1.198.000
Ejerudgift pr. md.: 1.513
Udbetaling: 60.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 6.991/5.514

Bolig m2: 55
Stue/vær: 1/1
Byggeår: 1843/1982
Sag: 4790000076

Grund m2: 204
Udhus m2: 15

Energi: F

NYHED.
Fanø Fritidshus
Søndervænget 4, Rindby Strand
Midt i det kuperede klitlandskab ned mod stranden på Fanø ligger dette
sommerhus, som nu kan blive jeres. Her kan I vælge at bevare det originale
udtryk i huset, renovere eller bygge et helt nyt sommerhus på grunden
med hele 5.236 kvadratmeter.

Kontant: 2.600.000
Ejerudgift pr. md.: 4.168
Udbetaling: 130.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 15.133/11.929

Bolig m2: 58
Stue/vær: 1/2
Byggeår: 1954/1974
Sag: 4790000075

Grund m2: 5.236
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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
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To parter er interesseret i Fanø Night & Stay
NOVEMBER – Firmaet MEZ ApS, der havde forpag-
tet Fanø Night & Stay siden starten af 2022, gik kon-
kurs her i efteråret. Så overnatningsstedet, der har 50 
senge, er for tiden lukket. Ejerne af Trika Holding, 
der ejer bygningerne og inventaret, er dog fortrøst-
ningsfulde:

”Der er ikke noget nyt endnu, men vi forhandler 
p.t. med to parter – den ene udefra, som i forvejen 
driver i forvejen andre lignende hoteller. Vi forven-
ter en afklaring inden jul,” lyder det fra Flemming  
Haahr fra Trika.

Folketingskandidat gik under radaren
NOVEMBER – Forud 
for Folketingsvalget den 
1. november stod det 
klart, at Fanø havde to 
kandidater, Christian Lo-
renzen fra Det Konser-
vative Folkeparti og Ben-
jamin Strand Andersen 
fra Alternativet. De fik 
henholdsvis 456 og 256 
personlige stemmer i Syd-
jyllands Storkreds og blev 
ikke valgt ind. Ane Line Søndergaard fra Alternativet 
var, viste det sig, imidlertid også kandidat. 

Hun fik 196 stemmer i Sydjyllands Storkreds. Og 
hun førte slet ikke valgkamp, fortæller hun Fanø Po-
sten med et smil. 

Kandidater kan let gå under radaren som i dette 
tilfælde, da valglisterne ikke fortæller noget om bo-
pælen.

Efterårets store færgekrig er slut
OKTOBER – Har du ikke fulgt med på vore face-
bookside i oktober, gik du glip af ’den store færge-
krig 2022’, hvori borgmester Frank Jensen, støttet af 
Enhedslisten, var ude med et forslag om en kommu-
nal rute, selv om kontrakten med Molslinjen løber til 
2036. 

Det endte med store, interne diskussioner i Plan- 
og Økonomiudvalget, da A, V og C, som har seks ud 
af byrådets mandater, ikke var tilfreds med borgme-
sterens håndtering af sagen. Der kom prisstigninger 
og en ændring af sejlplanen, så appen Molslinjen er 
endnu mere uundværlig nu, end den var tidligere, 
hvis man vil holde styr på sejltiderne. 

Et 10-turskort for gående er steget fra 256 til 315 
kroner, det bliver dyrere for turister i højsæsonen, og 
der er mange andre ændringer. 

Fanø Postens erhvervsbizz er i hvert fald uændret 
i pris, når man køber billet i appen, men mærkeligt 
nok ikke ved brug af brobizzen. Der er den steget 
med 20 kroner. Man kan se mere på fanoelinjen.dk/
priser.

I forbindelse med sagen fik vi i vor iver for at kom-
me først ikke bragt Molslinjens holdninger, og det be-
klager vi. Molslinjen A/S ønsker dog ro på sagen nu 
og vil ikke kommentere den yderligere.

Fanø får landets reneste vand
SEPTEMBER – Takket være Silhorko, der har opfun-
det en metode, der renser vandet helt for PFAS, får 
Fanø i det ny år nok Danmarks reneste drikkevand. 
En regning venter nu forbrugerne, så mon ikke man-
ge vil undersøge mulighederne for at bruge regn-
vand til toiletskyl og vask, som foreslået af Venstre? 
Det kan kræve tilladelser, så det bør man lige tjekke. 
En vandtønde og en spand til toiletskyl er der dog 
næppe nogen, der kan hæve et øjenbryn over.

Ny strikkefestival gentages i 2023 
SEPTEMBER – Nordby Wooldays by Fanø Strik-
kefestival fik færre besøgende end normalt. Men 
konceptet med strikkestationer i Hovedgaden blev 
vel modtaget, og ’strikkedronning’ Christel Seyfarth 
oplyser, at hun og gemalen Jørgen vil gentage suc-
cesen i 2023.

Fanø siden sidst

Anders And på eventyr på Fanø?

ANDEEVENTYR – Skal 
Anders And sendes i luften 
med en drage, søge en skat 
i en Fanø-bunker eller sid-
de fast i kviksand i Vadeha-
vet? Det er nu en mulighed. 
Vestkysten, Lolland-Fal-
ster, Nordvestsjælland og 
Grønland er de fire lands-
dele, der er nomineret til 
at dyste om at danne ram-
men om et næste Anders 
And-eventyr. Siden 2018 
har serien Jagten på Dan-
marks skjulte skatte været 
et årligt tilbagevendende 
indslag i Anders And-
bladet. Andefans fra de 
fire landsdele opfordres 

til at indsende deres idéer 
til, hvad Anders og de an-
dre ænder skal opleve. Den 
bedste idé omdannes til en 
historie, som udkommer i 
efteråret 2023.

Senest gik turen til Midt-
jylland, hvor 
Anders 
And og 

onkel Joakim var på jagt ef-
ter Erik Klippings skat, og 
tidligere er ænderne trådt 
i H. C. Andersens fynske 
fodspor, ligesom de har ud-
forsket Vendsyssel, Sønder-
jylland og Trekantområdet.

Det helt særlige ved se-
rien er, at det er læ-
serne fra de forskel-
lige landsdele, der 
indsender idéer til 

Anders And-bladets 
redaktion – og den bed-

ste idé vil så danne ud-
gangspunkt for histo-

rien, der bringes i 
bladet.

Forslag modtages 
frem til 9. januar, 
man skal blot skrive 

til bladredaktionen@
andeby.dk frem til 
den 9. januar 2023, 

og den endelige historie vil 
udkomme i efteråret 2023.

Anders And-bladets re-
daktør, Svend Skytte, ser 
spændt frem til at se Fanø-
læsernes forslag:

”Nu, hvor det er sjette 
gang, vi åbner op for even-
tyrlige forslag fra vores 
mange læsere, så har vi 
en ret god fornemmelse 
af, hvad der venter os: En 
helt masse fuldkommen 
forrygende, stærkt under-
holdende og tit også dybt 
opfindsomme idéer. Det er 
en fantastisk måde at høre 
fra læserne på, og vi kan 
med al tydelighed mærke, 
at kreativiteten lever i al-
lerbedste velgående iblandt 
dem!”

-fina

Forlaget bag tegneserien Anders And, der har eksisteret siden 1949, efterlyser idéer
til nye steder for hans eventyr. Hvad skal den kendte And kaste sig ud i på Fanø?

Siden 2018 har Anders  
And været på eventyr  
forskellige steder i Danmark. 

VADEHAVET – Fanø og 
de andre vadehavskom-
muner samt Nationalpark 
Vadehavet vil passe godt 
på mørket. For det er vær-
difuldt.

De har deltaget i en re-
geringskonference mellem 
Holland, Tyskland og Dan-
mark. På dagsordenen var 
vigtige aftaler, der får lokal 
betydning for de danske 
vadehavskommuner.

Wilhelmshaven i Tysk-
land dannede rammen 
om den 14. trilaterale re-
geringskonference under 
temaet Sammen om én ver-
densarv Vadehavet fra 28. 
november til 1. december. 
Her mødtes repræsentan-
ter Danmark, Holland og 
Tyskland for at godkende 
planer for de gode, frem-
adrettede samarbejder 
mellem de tre lande, som 
nu har mere end 40 år bag 
sig. Samarbejdet får meget 
ros af Unesco, og det frem-
hæves som et forbillede for 
andre lande rundt om i ver-
den, at her kan man mødes 
tværnationalt på fredelig 
og konstruktiv vis.

De fire vadehavskommu-
ner Fanø, Esbjerg, Tønder 
og Varde samt National-
park Vadehavet har også 

deltaget og fået flere kon-
krete udbytter af deltagel-
sen. Det drejer sig blandt 
om en aftale om bæredyg-
tig shipping og havnedrift 
samt en aftale om et fælles 
partnercenter i Wilhelms-
haven.

Derudover har de fire va-
dehavskommuner og natio-
nalparken også underskre-
vet en aftale om ’a darker 

sky’. Parterne forpligtiger 
sig til at dæmpe lysforure-
ning og forstærke det na-
turlige mørke. Det er bevist, 
at kunstigt lys på forskellig 
påvirker dyr, fugle, planter 
og mennesker negativt, og 
det er vigtigt at værne om 
mørket på Vadehavsøer i 
de tre lande og ikke mindst 
Mandø, som kandiderer til 
titlen som Dark Sky Park.

Under regeringskonfe-
rencen blev en overordnet, 
tværnational plan, Single 
Integrated Management 
Plan, om beskyttelse og 
bæredygtig benyttelse af 
Vadehavet præsenteret. Et 
trilateralet samarbejde var 
årsagen til, at Vadehavet 
fik en fælles verdensarvs-
udnævnelse af Unesco.

-fina

Mandø kandiderer 
til at blive et meget 
mørkt sted. Det 
er gavnligt for 
naturen

Fire kommuner vil passe på 
mørket i vadehavsområdet

En mørk, smuk aften i Vadehavet. Foto: Thomas Clausen.

Ane Line Søndergaard. 
Foto: Privat
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Mad- og drikkekartoner kender du blandt andet fra morgenbordet. Det er
fx juice-, yoghurt- og mælkekartonerne. Tidligere har vi smidt dem i
restaffald og sendt dem til energiudnyttelse, men det er slut nu. 

Fanø Kommune tager fra 1. januar 2023 nye affaldscontainere i brug ved
miljøstationerne til mad- og drikkekartoner. Derfor skal du nu fremover
aflevere mad- og drikkekartoner til genanvendelse.

NYE AFFALDSCONTAINERE TIL MAD- OG
DRIKKEKARTONER FRA 1. JANUAR 2023
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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
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Vadehavets fugle

Ny menighedsrådsformand på Fanø
FANØ – Fanøs Menighedsråd har skiftet formand. 
Mette Bredthauer har erstattet den mangeårige for-
mand Karen Gejl. Denne, som nu er næstformand, 
fortæller, at det har været planlagt længe. Vi håber 
at kunne bringe et portrætinterview med den ny for-
mand i vores februarnummer.

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

Send foto til mail@fanoeposten.dk eller indléver den udfyldte 
krydsord til: Fanø Posten, Hovedgaden 75, Fanø – senest den  
1. februar 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: Steen Borgstrøm, Sønderho Strandvej 26, Fanø
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Der har i snart to uger op-
holdt sig en flok på otte af 
den meget fåtallige grøn-
landsk blisgås (Anser Albi-
frons Flaviostris) på Fanø. 
Den regnes ikke som en 
selvstændig art, men som 
en underart af blisgås (An-
ser albifrons). 

Måske kan vi opleve, at 
den bliver en selvstændig 
art på længere sigt. Det er 
noget DNA-analyser vil af-
gøre, og det sker, når der ef-
ter mange års adskillelse på 
ynglepladserne er udviklet 

en helt unik DNA-kode, der 
adskiller den fra sit geneti-
ske ophav. Men uanset det-
te, er det en smuk og spæn-
dende fugleart, der normalt 
overvintrer i det sydvest-
lige Skotland og Irland. 

Næsten årlige besøg
Grønlandsk blisgås er næ-
sten årligt i Danmark, for-
trinsvis i Nord- og Vestjyl-
land, og den optræder ofte 
i småflokke på to til fire 
individer. 

Enkelte større flokke på 
10 og 11 er observeret i 2002 
ved Thorsminde, i 1994 ved 

Nissum og i 1972 ved Byg-
holm, Vejle. Denne gruppe 
er kun anden forekomst af 
arten siden en enlig blev 
observeret i 1979 i Sønder-
ho. Så dette er altså en se-
værdighed på Fanø.

Flokken holder til på øst-
kysten af Fanø, og har skif-
tet opholdssted flere gange. 
Vejret har ikke været op-
timalt fotovejr i perioden, 
men med udsigt til bragen-
de solskin, helt vindstille 
og en krystalklar sigtbar-
hed, måtte jeg simpelthen 
satse alt i sidste uge. 

Måtte kravle 150 meter
Jeg vidste, at det ville blive 
en benhård opgave at kom-
me tæt på de sky fugle. Jeg 
måtte kravle mere end 150 
meter, camouflere mig bag 
rørskov, for til sidst at snige 
mig de sidste meter gen-
nem højt græs for endelig 
at komme på fotoskudhold 

på 60 meters afstand uden 
at skræmme gæssene. Dog 
blev gæssene skræmt op af 
en overflyvende Havørn, 

Grønlandsk blisgås på Fanø

En grønlandsk blisgås studerer omgivelserne. 
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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  
11. februar
Deadline  
1. februar

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

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 Fanønet er lokalt forankret?
Det betyder, at du ikke skal vente på 
hjælp “fra den anden side” hvis du  
skal have skiftet kabel eller et stik

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

for igen at lande 100 meter 
længere ude på vaden.

På billederne ses de ka-
rakterer for racen, der ad-
skiller den fra den almin-
delig blisgås - gult næb, 

dyb og udbredt sort tvær-
bånding på bugen, gene-
relt mørkt helhedsindtryk, 
og når den flyver op viser 
halen en meget smal hvid 
kant.

Sidste nyt er, at den lille 
flok er forsvundet umid-
delbart efter fællesjagten 
på Fanø lørdag den 10. de-
cember. Da der er jagttid på 
blisgås fra 1. september til 

31. januar så kan flokken 
være helt lovligt nedlagt, 
og så vil vi på Fanø Fugle-
station gerne vide, hvis du 
har en meget mørk blisgås 
med gult næb. Det kunne 
være spændende at se den 
og måske få den udstoppet, 
og der bliver jo en julegås 
til bordet alligevel.

Tekst og foto:  
Søren Brinch 
 
Redigering:  
Finn Arne Hansen

Grønlandsk blisgås kendes på det gule Grønlandsk blisgås kendes på det gule 
næb og en sort tværbånding på bugen.næb og en sort tværbånding på bugen.
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 GRATIS 

P-PLADSER

SHOPPING 
FORDELE

B+
Broenshopping.dk 

Centrum 
Exnersgade 18 
6700 Esbjerg

VESTJYLLANDS 
STØRSTE 
SHOPPINGCENTER ALLE DAGE 

8-21

Skjortekjole 459,95 
Bahne 

Noella Multi Bag 649,-
Helm

jumpsuit 349,95 
Hunkemöller  

Nintendo Switch 1.499,-  
m. Mobil 60GB + Fri tal 

Telenor JULE- 
SHOPPING
& JULEHYGGE  

PÅ BROEN
SHOPPING

EKSTRA 
JULEÅBENT

TIL 23. DEC. 
KL. 10-20

HUSK 
P-SKIVE

SE MERE PÅ BROENSHOPPING.DK

JULEKONCERT: 
WESTCOAST 

GOSPEL VOICES
Lørdag  den 17. december 

kl. 13 og 16

MADS JØRGENSENS 
JAZZKAPEL

GLADE JULEHITS MED 
EKSTRA SWING

Lørdag den 17. december 
kl. 12-15
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VAFFELHUSET 
Lørdag den 17. december 

kl. 13-17 ved siden af 
Burger King

GRATIS 
JULEVAFLER 

TIL ALLE

 PETER NØRGAARD
Søndag den 18. december 

kl. 14

HERLIGT 
JULE-
SHOW

MØD  
JULEMANDEN 

PÅ BROEN SHOPPING 
HVERDAGE 15-18 

LØRDAG &  
SØNDAG 11-15


