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Nu er der 10.000 grunde 
til at få Swipp 

Brænde sælges året rundt
Blandet løvtræ, god kvalitet. Savet, kløvet og leveret.

Kr. 575 pr. skov m. + færgebillet ved køb af min. 10 m.

Brdr. Pedersens brændesalg · Tlf. 30 71 64 88
Se også vores hjemmeside: www.9LLE.dk

TREK Top fuel 9
før 31.999,- nu 24.999,-

TREK Superfly 9.6

før 16.799,- nu 13.000,-

TREK Superfly 7

før 12.799,- nu 10.499,-

TREK Superfly 6

før 11.799,- nu 9.799,-

TREK Cali SLX Dame

før 11.799,- nu 9.699,-

TREK X Caliber 9

før 7.999,- nu 6.999,-

Kom ned og få din cykel serviceret. 
Priserne er kontante. De viste modeller er fra
2015 og tilbudene gælder så længe lager haves.

Fri BikeShop Fanø
Mellemgaden 12 · 6720 Fanø

Husk lys!

Kom ned 
og køb en cykel 

af mig

Udlejning af sommerhuse på Fanø
�  God ejeromsætning
�  Markedsføring i 26 lande
�  Lokal service
Tlf.: 3914 3034

Ny bog om Nationalpark Vadehavet
– en æstetisk nydelse
Nationalpark Vadehavet. Natur i verdensklasse. Fotograferet af Jens
Kristian Kjærgaard. Forlaget Vestenvind, 2015. 400 sider.  29,5 x
24 cm. 2,5 kg. 
»Nationalpark Vadehavet« og Unesco’s »Verdensarv Vadeha-
vet« og dermed også Fanø har fået en fornem ambassadør i
form af en forrygende smuk og meget inspirerende fotogra-
fisk billedbog. Bogen, der på alle måder er en stor æstetisk
nydelse, rummer omtrent lige så mange billeder, som der er
sider i bogen. Ophavsmanden er den suverænt dygtige na-
turfotograf Jens Kristian Kjærgaard, der i 2011 udgav en til-
svarende fornem bog om Nationalpark Thy. Førsteoplaget på
2.500 eksemplarer blev revet væk, hvorfor der yderligere blev
trykt 3.500, som nu også er solgt! Et usædvanligt højt tal, som
man kun yderst sjældent ser for den slags bøger, og da slet
ikke når prisen ligger mellem 450 og 500 kr. Men det vidner
kun om, hvilken fantastisk bog, der var tale om, og hvilken
magisk tiltrækningskraft den har haft på det naturinteresse-
rede publikum.
Af absolut samme kaliber er også den nye bog om Natio-

nalpark Vadehavet. Billedmaterialet er mageløst, det være sig
de store dobbeltsidige panoramabilleder af havet, stranden,
klitterne, marsken eller sort sol. Men mindst lige så betagende
er de mange nærportrætter af planter, fugle og andre dyr, her
i flæng nævnt den gule engmyre, eremitkrebsen og skovmå-
ren; motiver som kun de færreste af os selv får chancen for at
opleve.
Geografisk dækker bogen en rejse fra Blåvandshuk i nord

til grænsen i syd. Der er derfor naturligvis også vidunderlige
fotografier fra Fanø fra Peter Meyers Sand i syd over Søn-
derho, udsigt over Keldsand, Høneengen med blomstrende
hindebæger, ravsamlere på Galgerev, Rindby Strand, som-
mergæsternes kreative opfindelser på stranden, Søren Jessens
Sand, klitterne, fyrreskoven og heden med klokkelyng. Æste-
tisk smukke er billederne af ensiansommerfuglen, der lægger
sine æg på klokkeensianblomsten, kærulden, der glimter som
pudder i solen, fuglekøjens frodiggrønne oase, ikke at for-
glemme de iltre dværgterner i parringsleg og strandskaden
med det lange røde næb og smukke tegning i sort og hvidt.
Motiverne er imidlertid ikke blot dokumentariske og me-

sterligt fotograferet, de er set og fastholdt med en kunstners
øje og med en indføling og blik for vejrets, årets og døgnets
skiften. Der er fotografier, som enhver turistvirksomhed vil

elske at præsentere for sit publikum, og der er fotografier for
den, der søger det unikke, det upåagtede, det stemningsfulde,
havgusen, havets spejlinger, sandets fygen på stranden, fug-
letrækket, tordenluften, aftensolen og skyernes, lysets og
mørkets evige foranderlighed.  Alt sammen i en vekslen mel-
lem den totale stilhed og ro og fugle i jagende flugt og i et far-
vespektrum fra de sarteste dæmpede grå nuancer til fuld
knald på farvepaletten – altid mesterligt behersket.
Bogen, som er trykt af Rosendahls i Esbjerg, er suppleret

med tekster af Klaus Melbye, digte af Jens Rosendal og luft-
fotos af John Frikke. 
Anmelderne har været helt oppe i det røde felt. JyskeVest-

kysten skrev »Inspirationsværk. Fantastiske billeder. I en
klasse for sig«, Kristeligt Dagblad gav fuldt hus med 6 stjerner
og skrev »en formidabel fotobog, der fortjener at blive læst
og påskønnet vidt og bredt. En øjenåbner om Vadehavets
værdier. En ren og lærerig lystvandring«. Jeg kan ubetinget
tilslutte mig hvert et ord. Skynd dig hen til boghandleren i
Nordby og køb den, inden den bliver udsolgt. 499 kr. – Det
er faktisk billigt.

Per Hofman Hansen

En LIVE filmkoncert om 
mennesket bag eliteatleten
Chili, live filmkoncert & sønderhobal i sønderho forsam-
lingshus fredag d. 5/2 fra kl. 18:00-???
Filmkoncerten UNI:FORM forener levende musik og film i
en stemningsfyldt LIVE filmkoncert, der portrætterer nogle
af landets førende eliteatleter. Filmen fjerner fokus fra kon-
kurrencen og koncentrerer sig om mennesket bag atleten og
dennes passion, koncentration og indre kamp. Filmens
soundtrack spilles LIVE af orkesteret UNI:FORM med bl.a.
Casper Mikkelsen på trommer.
UNI:FORM er støttet af Kulturregion Vadehavet.

Casper Mikkelsen (musiker, orkesterleder, komponist og un-
derviser) har studeret på Vestjysk Musikkonservatorium
2003-2009 og desuden et semester på Drummers Collective i
New York. Aktiv med bl.a. The KutiMangoes, Jacob Fischer
Organ Trio, Uhrban Stöjband, Signe Juhl Kvartet. Desuden
spiller CM trommer på den nyeste Johnny Madsen-plade.
Ydermere står CM bag kulturelle tiltag som:
– FOLK & FÆSTIVAL – Folkemusikfestival i Esbjerg og
omegn
– ALTERNATUR - Web-udgivelse med naturinspirerede lyd-
montager fra Vadehavet
Desuden underviser Casper i slagtøj og sammenspil på MGK
SYD i Esbjerg.

Lotte Grigel, Håndboldspiller, er en af hovedpersonerne i filmen.

Michael Rasmussen

Fanø Fragten
Kørsel af gods alle hver-
dage, undtaget lørdage.

Tlf. 40 58 26 60/ 
21 60 55 35

www.fanoefragten.dk
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