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Et hus med 80 
badeværelser

Udstilling åben:
Mandag: 7.00-20.00 
Tirsdag-fredag: 7.00-17.30 
Lørdag: 8.00-12.00

Østre Gjesingvej 16-20 
6715 Esbjerg N
75 45 98 00

Christian Breinholt · Gl. Guldagervej 38 A · 6710 Esbjerg V

BREINHOLT VVS

VVS installatør
i Hjerting

AUT. VVS INSTALLATØR

 7511 7472 / www.breinholtvvs.dk

www.alsingtaepper.dk

LÆKKER BERBER

89,-Pr. m2 pålagt

Mange farver. 
Pæn og velegnet til 
alle rum.
4-500 cm. bredde.

LUKSUS BERBER

100,-Pr. m2 pålagt

Meget flot kvalitet 
med kompakt 
skumbagside.
4-500 cm. bredde

BOUCLÉ TÆPPE

119,-Pr. m2 pålagt

Flere flotte farver.
Velegnet til alle 
rum samt trappe.

Mangler I tæpper
- så ring til Hasse 26 16 90 30
Ring dag, aften og weekend

26 16 90 30

?

SÆDDING 
Håndværkervej 42 · 6710 Esbjerg V

69 15 67 10 · saedding@firststop.one

 Ring for et godt tilbud  
på 69 15 67 10   
eller se på firststop.dk

DÆK · FÆLGE · AUTOSERVICE

RestauRant

sJeLBORG stRanD
Sjelborg Strandvej 40
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 70 71

Følg os på facebook - Sjelborg Strand

stOR BRunch-Lunch
Buffet

Sild, lune retter, 
dessert og ost

DET ER NATURLIGVIS HJEMMELAVET

(med forbehold)

HVER LØRDAG OG SØNDAG FRA KL. 11.30

198,-

VVS ● BLIK ● KLOAK

Kom ind og besøg vores flotte udstilling

Aut. VVS-installatør og kloakmester

Malervej 14  6710 Esbjerg V
CARL W. REIS A/S
Telefon 75 15 68 00  www.cwr.dk  

Bryndum-elever tog til Fanø 
for at lære om strandaffald

BÆREDYGTIGHED – Når 
nu udvekslingsrejserne i 
Erasmus-regi må udsæt-
tes på grund af coronaepi-
demien, hvorfor så ikke 
studere bæredygtighed på 
Fanø?

Som tænkt, så gjort. På 
en af septembers mange 
solrige dage tog 9. klasse 
fra Aura Skolen Bryndum 
på cykel via færgen til Søn-
derho på Fanø, hvor Peter 
Michélsen fra Ren Strand 
Fanø stod klar for at fortæl-
le dem om sit livsværk. 

Har to fonde i ryggen
Med en forening og to fon-
de i ryggen, Velux Fonden 
og Lauritzen Fonden, sør-
ger han for at indsamle 
de rød-hvide poser, man 
for eksempel kan tage i en 
stander ved Fanø Bad og 
lægge et synligt sted på 
stranden, når man har fyldt 

med affald, især plastik, 
der ikke forgår.

Som den gode fortæller 
han er, fangede han hurtigt 
deres interesse.

”Det her er resterne af en 
vejrballon af gummi og den 
faldskærm af nylon, der lod 
den svæve ned, da ballonen 
revnede. Og her er et hyl-
ster med en printplade med 
en sender, som ikke gen-
bruges. Og på den sidder 
der to AA-batterier. De bal-
loner opsendes der 1600 af 
hvert døgn året rundt, selv 
om de tusindvis af fly, der 
letter og lander hver dag, 
kunne levere de data uden 
problemer. Det er næsten 
1,2 millioner batterier om 
året,” sagde han.

Han fortalte også om 
dunke med bremsevæske 
fra 1966, han for nylig fandt.

”Dem sporede jeg tilbage 
til BP. Det var de ikke stol-

te af,” sagde den stædige 
miljø forkæmper, der bru-
ger masser af tid på at op-
spore, hvor balloner, dun-
ke, gummihandsker og alt 
muligt andet strandaffald 
kommer fra.

Opsporede synderen
”Og de oliedunke her fandt 
jeg en morgen. Så gik jeg på 
Vessel Finder og så, at en 
Esbjerg-kutter havde lig-
get stille derude i tre timer 
med slukket motor, nok 
for at skifte olie på moto-
ren. Jeg tog så dunkene til 
Esbjerg, fandt kutteren og 

skipperen og spurgte, om 
det var hans dunke. Han 
blev meget gal. Men en 
dag kom han cyklende her 
forbi, standsede og sagde: 
”Der gav du mig godt nok 
en øjenåbner.” 

På stranden gik William 
Lüthjohan som den første i 
gang med at samle op.

”Det er godt nok overra-
skende, at folk ikke tænker 
over konsekvenserne ved 
at smide affald i havet,” be-
mærker han. 

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Det blev ’learning by doing’, da elever fra 
Bryndum tog til Fanø for at samle affald

Eleverne fra Bryndum lyttede intenst til Peter Michélsen fra Ren Strand Fanø. På pallen ses et udvalg af strandaffald.

William Lüthjohan var især overrasket over, at folk smed affald 
ud i havet uden at tænke over konsekvenserne.


