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Fanøstrategien godkendt

Cykelmyggen Egon

Bo trygt hos Ungdomsbo

– 225.000 kr. til det videre arbejde

Cykelmyggen Egon har på sin cykeltur hørt
at TV Fanø søger medhjælpere til at dække
byrådsmøderne efter klokken 24.

Vi har 125 lejeboliger i Nordby. Familie-, ældre- og
ungdomsboliger. 1-4 rum (30,6 - 101 kvm.)
Se mere på vores hjemmeside eller kontakt os.
Nygårdsvej 37 · Postboks 280
6701 Esbjerg · Tlf. 76 13 50 50

På Byrådsmødet den 13. maj godkendte Fanø Byråd den endelige
udgave af Fanø strategien. Strategien er udarbejdet i et samarbejde
mellem kommune, borgere og erhvervsliv på Fanø. På en række borgermøder er mange forskellige temaer og projektidéer blevet drøftet,
og disse drøftelser er nu mundet ud i en strategi, der inden byrådets
godkendelse har været i offentlig høring.
Onsdag d. 15. maj afviklede petanqueafdelingen årets første
Strategien fokuserer på, at vi sammen vil styrke mulighe- turnering, den traditionelle Forårscup. Der mødte 20 morderne og rammerne for, at vi kan mødes på tværs af genera- genfriske medlemmer op ved klubhuset kl. 09.30. Vejret blev,
tioner, interesseskel og tilknytningsforhold. I fællesskab kan trods udsigt til kraftig regn, alligevel fint, tørt og med let vind
vi sammen skabe udvikling og vækst til gavn for øens bor- fra øst.
Efter morgenkaffen og rundstykkerne startede spillet, der
gere, besøgende og erhvervsdrivende og på den måde sikre
blev
afviklet som en double-turnering, hvor parrene var blekvalitet i livet – hele livet.
vet
fundet
ved lodtrækning.
Ligesom processen omkring udarbejdelsen af strategien
Spillene
blev
afviklet på omkring 3 timer. Det blev en god
har været kendetegnet ved et tæt samarbejde og ikke mindst
oplevelse
med
fornøjelige
spil og hyggeligt samvær.
stort engagement fra Fanøs borgere, er det også forhåbnin-

www.ungdomsbo.dk

Fanø Krocket- og Petanqueklub

gen, at gennemførelsen vil blive det.
Derfor er det også ekstra glædeligt, at Ministeriet for By,
Bolig og Landdistrikter via Landdistriktspuljen, har tildelt
Fanø ikke mindre end 225.000 kr. som skal bruges på arbejdet
med at etablere et projektråd bestående af ildsjæle og projektmagere, som vil være fælles om at arbejde for målene i
strategien. Fanø Kommunes medarbejdere vil bistå projektrådet med støtte, og disse timer medgår således som medfinansiering i projektet.
Inden længe vil alle interesserede blive indbudt til opstartsmøde, hvor projektet præsenteres, og rammerne for det
videre arbejde drøftes.
Indtil da, kan man gå på opdagelse i både fanøstrategien
og projektbeskrivelsen, som har indbragt midlerne fra landdistriktspuljen. Disse kan findes på Fanø Kommunes hjemmeside under »Fanøs udvikling«.

Nr. 1: Ingeborg Løvstad og Mathias Jessen
Nr. 2: Inge Jensen og Karl Svensson
Nr. 3: Eva Sonniks og Brita Voss
Det vindende hold fik vandrepokalen med hjem plus 2 flasker rødvin hver; toerne og treerne modtog hver en flaske
rødvin. Vinflaskerne var forsynet med en flot etiket for hhv.
guld, sølv og bronze.
Et stort tillykke til alle.

Petanque-udvalget

Michael Rasmussen
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Et fyrtårn i litteraturen om Fanø
– en ny udgave af bogen
»Sønderho – En skipperby i Vadehavet«.
Af Niels Frederiksen

Anmeldt af Per Hofman Hansen
Centralt blandt fyrtårnene i litteraturen om
Fanø står N.M. Kromanns uundværlige 3bindsværk »Fanøs historie«, der udkom
helt tilbage i 1930’erne. Men nogle ganske
få andre værker lyser kraftigt op som vigtige supplerende pejlemærker til forståelse
af Fanøs maritime fortid. Hertil hører Niels
Frederiksens »Sønderho – En skipperby i
Vadehavet«, der udkom første gang for
snart 25 år siden. Bogen blev med rette hurtigt betegnet som et stykke »fremragende
søfartshistorie«, hvor forfatteren havde samlet en imponerende detailrigdom, som han var i stand til at formidle med
»lokal indføling og stort overblik«. Med dens mange enestående historiske fotografier og dokumenter blev den til ærgeelse for mange ganske hurtigt udsolgt. Bogen har derfor
længe været savnet.
Heldigvis har Fonden Gamle Sønderho nu helhjertet støttet en genudgivelse, hvor især billedmaterialet har fået et gevaldigt løft, idet langt de fleste nu fremtræder i
farvegengivelse. Ja, selv de gamle portrætfotos og postkort,
som vi normalt opfatter som sort/hvide fremtræder nu med
en helt anden dybde med deres bruntonende sepiafarver. De
mange nye farvegengivelser af de klassiske Fanø-malerier og
smukke skibsportrætter er nu også kommet til deres ret,
hvorfor bogen med sin næsten uændrede disposition og tekst
fremtræder som en helt ny udgivelse.
Hvad enten man er ny på Fanø og interesserer sig for Sønderhos historie, eller man mener at kende historien, har man
til stadighed brug for Niels Frederiksens informative og
meget velskrevne bog. Har man brug for at kende hovedtrækkene af byens historie, er det Niels Frederiksens bog,
man må ty til, og har man brug for nogle detaljer eller konkrete fakta, ja så er det også Niels Frederiksens bog man går
først til. Og som oftest vil man finde svaret her.
Naturligvis fylder søfarten meget i en bog om Sønderho,
og det er da også her, at Niels Frederiksen virkelig er på
hjemmebane. Han kan sit stof og kender sine kilder til skibsfartens og skibsbyggeriets historie, rigdom og katastrofer og
den historiske ud- og afvikling, men han kan også fortælle
»levende« dramatiske historier fra de syv have og fra det
hjemlige Sønderhos hårde slid, ængstelser, glæder og sorger.
Niels Frederiksen har heldigvis også evnen og indsigten
til at kunne fortælle bredt om Sønderhos historie og kultur.
Derfor får vi også historierne om skipperkulturen som livsform, den karakteristiske byggeskik med elementer som stik,
gaf, de hollandske fliser, opstregede skifter m.m. (med rette
blev Sønderho Danmarks smukkeste landsby), indretning
med hjembragte eksotiske rariteter fra fjerne lande, kunsten
og kunstnerne, maden, de særegne skikke ved livets højtider,

om fællesskabet (skibs- og grandelag), om Sønderhoningmusikken og -dansen og Fanødragten.
I respekt for de mange tyske
turister og deres ofte sande begejstring for Fanøs og Sønderhos historie er den nye udgave
nu heldigvis blevet forsynet
med et tysksproget resumé. Til
gengæld er 1. udgaves engelske resumé, på tre sider, desværre udeladt i den nye
udgave.
Om nogen kender forfatteren det gamle Sønderho. Han
ved ofte hvor folk boede, og
derfor har han ved en lang
række af de gengivne portrætter anført deres ejendommes matrikelnumre. På et indlagt
kort, som i øvrigt stammer fra registranten »Gamle huse i
Sønderho«, kan matrikelnumrene og dermed husene lokaliseres. Nyt i bogen er også et savnet personregister samt et alfabetisk skibsregister med detaljerede oplysninger om alle
de Sønderhoskibe, der er omtalt.
En anmelder har jo pligt til at foretage en nøgtern vurdering.
Jeg må derfor retfærdigvis også komme med nogle små hjertesuk. Det er det ganske velrenommerede grafiske hus Rosendahls i Esbjerg, der har stået for layout og tilrettelæggelse.
Derfor burde tekst og grafisk disposition være behandlet
med en mere sikker og konsekvent hånd: det gælder billedtekster, linieafstande, tabuleringer, billedbeskæring og typografi og den lidt vel kulørte poppede brug af farver i visse
tabeller og i særdeleshed indholdsfortegnelsen. Det er heldigvis nok kun de færreste, der ser det, men bogen havde
fortjent et strammere mere nutidigt layout. Personregistret
skæmmes af nogle fjollede ombrydningsfejl og manglende
indrykninger.
Endelig kunne jeg have ønsket mig, at forfatteren i højere
grad havde opdateret litteraturlisten, idet adskilige væsentlige bogudgivelser om Sønderho har set dagens lys siden 1.
udgaven udkom i 1989. I flæng kan jeg nævne et par stykker:
Elisabet Østergaard Petersen: Fanøs kirker gennem 1000 år,
Marianne Egeskov Gasbjerg: Kunstnerne på Fanø, Jan Heinemann: Fanø i gamle postkort, Morten Hahn-Pedersen: I
storm og stille – den sikre havn. Bidrag til sømandskonens
historie og Niels Windfeld Lund: Hjemme på Fanø.
Når det er sagt, kan jeg ikke rose bogen nok, for den er
ganske uforlignelig. Derfor hører den efter min mening til i
ethvert hjem blandt alle fastboende og i ethvert sommerhus,
hvad enten det kun benyttes af ejerne eller det lejes ud til
øens mange gæster. De vil utvivlsomt alle blive ganske optaget af bogens mange interessante emner.
Fakta om bogen: Niels Frederiksen: Sønderho – En skipperby
i Vadehavet. 2. udgave. Udgivet af Fiskeri- og Søfartsmuseet i samarbejde med Fonden Gamle Sønderho, 2013. 186 sider, heraf mange
i farver. Pris: 249 kr, for medlemmer af Fonden Gamle Sønderho
dog 220 kr.

150.000 gratis bananer skal
reducere madspild
Torsdag den 23. maj indleder DagliBrugsen Sønderho samt SuperBrugsen Nordby sammen med de 1200 andre butikker i Coop
den hidtil største kampagne for at reducere madspild i Danmark.
I løbet af dagen vil butikken uddele 100 gratis bananer for
at gøre opmærksom på kampagnen. Om eftermiddagen uddeler Coop 40.000 bananer på Rådhuspladsen i København.
Så der bliver altså uddelt over 150.000 bananer for at markere kampagnens start.
Årsagen til det er, at der hver uge, året rundt, ender ca.
40.000 bananer fra Coops butikker som affald frem for i
kundernes indkøbsnet. En af grundene er, at vi som forbrugere går efter de bananer, der sidder sammen i en klase. Og
er der for mange bananer i klasen, tager vi én af. De single
bananer, der ligger tilbage, er der ingen der vil købe. Derfor
brænder butikkerne inde med en bunke enlige bananer
hver dag. Fremover vil butikken – lige som de 1200 andre i
Coop – blive målt på deres madspild hver måned. Samlet
set skal Coops butikker i de næste to år reducere deres madspild med 10 procent hvert år.
»Som dagligvarehandel har vi ansvar for at være med til
at sikre, at der er så lidt ressourcespild som muligt når vi
taler om dagligvarer og mad. Supermarkederne står for 8,5
procent af madspildet i Danmark, og derfor sætter vi nu
ekstra ind på området«, siger uddelerne Lars Jessen og Bent
Kruse.
Udover at Coop som dagligvarekoncern kan gøre sit for
at nedsætte madspild, kan forbrugerne også være med til
at knække kurven. Selina Juul fra forbrugerbevægelsen Stop
Spild af Mad fortæller:
»De seneste undersøgelser viser, at danskerne har reduceret deres madspild, men der er stadig lang vej igen. Derfor
er Stop Spild af Mad rigtig glade for at kunne indlede et
samarbejde med landets største dagligvarekoncern, Coop.
I samarbejde med Coop har vi udarbejdet et Madspilds Manifest og Coop er den første dagligvarevirksomhed i Danmark, der arbejder systematisk og seriøst med at reducere
madspild. Når tunge aktører som Coop begynder at rykke,
skaber det for alvor positiv og vedvarende forandring«.

Golf:

Pinsematch
Søndag d. 19. maj, afholdt Fanø Vesterhavsbads Golfklub
deres pinsematch, sponseret af Deres Blikkenslager A/S.
Vinderne i de enkelte rækker:
A-rækken
1. plads Jens Lauridsen
2. plads Ivan Dinsen
3. plads Arne Nielsen

39 point
37 point
35 point

B-rækken
1. plads Anke Berg-Mähler
2. plads Erik Hornum Hansen
3. plads Carsten Svoldgaard

40 point
39 point
38 point

C-rækken
1. plads Mads Holm
2. plads Flemming Hestbek
3. plads Jørn B. Andersen

42 point
38 point
38 point

Tættest på flaget på par-3 hullerne:
Hul 2
Steen Jerne
5,82 meter
Hul 6
Peter Messmann
0,89 meter
Hul 16 Carsten Svoldgaard
9,00 meter

