"De små øer - destinationer med kvalitet.
BILAG 4
Forretningsudvikling og mersalg i turistbranchen på småøerne”
_______________________________________________________________________________

Medieomtale af projektets aktiviteter
Omtale af ø-pas
26.05.2016:
27.05.2016:
28.05.2016:
11.06.2016:
11.06.2016:
22.06.2016:
05.07.2016:
05.07.2016:
18.07.2016:
07.09.2016:
28.07.2016:
29.07.2016:
Nov. 2016:
Nov. 2016:

http://www.fyens.dk/modules/mobile/article?articleid=3002932
http://faergesekr.dk/images/Ssiden-FAA.pdf
Se avisudklip i dette bilag, side 2
http://www.tvsyd.dk/artikel/oe-pas-skal-faa-flere-til-bo-paa-smaaoeerne
http://www.tvsyd.dk/nyheder/11-06-2016/1930/o-pas-skal-give-bosaetning-pasmaoerne?autoplay=1#player?clip#player
Se avisudklip i dette bilag, side 3
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/nyt-pas-hitter-paa-oe-faerger
http://www.jv.dk/artikel/2337873:Indland--Nyt-oe-pas-er-populaert
http://www.fyens.dk/aro/Oe-pas-er-en-kaempe-succes/artikel/3035144
Se avisudklip i dette bilag, side 4
Se avisudklip i dette bilag, side 5
http://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/danske-smaaoeer-har-succes-med-saelge-pas
http://www.faergesekr.dk/images/DF.pdf , (se link, side 9)
http://www.faergesekr.dk/images/_Frgerne_nov_16_web.pdf , (se link, side 11 og 24).

Omtale af X-faktor Bootcamp på Fejø i december 2015
26.11.2015:
26.11.2015:
02.12.2015:
04.12.2016:
12.02.2016:

http://www.tveast.dk/artikler/x-factor-afholder-bootcamp-paa-fejoe
http://newsbreak.dk/afsloering-holder-x-factor-bootcamp/
http://www.tveast.dk/artikler/x-factor-indtager-fejo
Se avisudklip i dette bilag, side 6
Bootcamp på Fejø blev sendt på DR-TV den 12.februar (udsendelserne er ikke længere
tilgængelige) https://www.dr.dk/tv/se/x-factor/x-factor-2016-02-12#!/

Øvrig omtale
25.11.2015:
23.03.2016:

(om Mandø), se avisudklip i dette bilag, side 7
(om Mandø): http://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/saelsafari-og-oestersjagttraekker-kinesere-til-mandoe
03.05.2016: (om Hegnegården, Orø), se avisudklip i dette bilag, side 8 - 9
09.09. 2016: (om Femø Kro), se avisudklip i dette bilag, side 10
10.09. 2016: (om ø-ferie generelt)
http://ekstrabladet.dk/ferie/danskerne-elsker-oe-ferie-her-er-forklaringen/6280059
19.09.2016: (om Helbredende Have, Fejø), se avisudklip i dette bilag, side 11
17.10.2016: (om Mandø): https://www.facebook.com/P4Syd/videos/1188923.097834105/
23.11.2016: (om Agersø Kro), se avisudklip i dette bilag, side 12
30.11.2016: (om Mandø), se avisudklip i dette bilag, side 13 - 14
Desuden findes der på facebook profilen ”Ø-hop” også bl.a. omtale af øerne:
https://www.facebook.com/oehop/
04.12.2015: Vestlollands Folketidende.
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Bramming
06.00-08.00 og
15.00-18.00 Bramming
Svømmehal.
09.00-09.00 Mødestedet,
Bramming: Bridge. Bramming
Seniorklub.
09.00-12.00 Mødestedet,
Bramming: Flittige hænder,
Brugerrådet.
09.00-16.00 Mødestedet,
Bramming: Åben. Brugerrådet.
09.30 Hunderup Sejstrup
Idrætscenter: Indendørs petanque. Hunderup-Sejstrup
Seniorklub.
12.00 Bramming Billardklub,
Industrivej 7: Billard.
13.00-16.00 Bramming
Egnsmuseum: Udstilling.
13.00-16.00 Frivillighuset
Vindrosen, Jernbanegade 8:
Åben.
13.30 Gabelsvej, Bramming:
Krocket. Bramming Krocketklub.
13.30-16.00 Lindegården,
Gørding: Skak.
13.30 Ved Østergården, Gørding: Kroket og petanque.
Kroketklubben.
14.00 Østergården, Gørding:
Læsekreds ved Bodil Elbæk.
14.00 Mødestedet Bramming:
Foredrag v/Mette Fjord fra
Røde Kors.

Butikstyv fra
Føtex eftersøges
RIBE: Lokalpolitiet i Ribe vil
gerne høre fra folk, som
måtte have kendskab til en
mandlig butikstyv, som
flere gange har stjålet varer
fra Føtex i Ribe. Mandag kl.
9.12 ringede personalet fra
Føtex til politiet, at de havde set den pågældende
butikstyv, som nogle dage
forinden flere gange havde
stjålet varer fra butikken.
Han sad i en sølvgrå stationcar, som var parkeret
uden for forretningen.
Manden beskrives som
kraftig, høj, mørk i huden,
med en blå vest og en sort
rygsæk. Politiet har ingen
oplysninger om mandens
alder. Heller ikke om, hvad
han har stjålet af varer i
Føtex. Man kan kontakte
om
politiet på tlf. 114.

Dårlig kunde
BRAMMING: En "kunde" tog
mandag klokken 17.21 en
fyldt indkøbsvogn med
varer og kørte ud af Superbrugsen i Bramming - vel at
mærke uden at betale.
Lokalpolitiet i Ribe fik anmeldelsen om tyveriet,
men politiet har ikke nogle
oplysninger om værdien af
de varer "kunden" kørte
om
bort med.

Rollator stjålet
RIBE: En kvinde, som bor i
et rækkehus på Skyttevej i
Ribe anmeldte tirsdag
formiddag til Lokalpolitiet,
at hun har fået stjålet sin
rollator. Rollatoren, som
stod uden for boligen, har
om
et rødt stel.

Foto: Ludvig Dittmann

HVIDING: Tirsdag var en stor dag for Ellen og
Johan Mærsk fra Ribe. Da var det nemlig 65 år

siden, ægteparret på henholdsvis 88 og 91 år
blev gift. Krondiamantbrylluppet blev fejret

med venner, børn, børnebørn, oldebørn og
anden familie i Hviding Forsamlingshus.

Mandø fik markant
flere turister i 2015
Fremgang: På Mandø har 2015 rent turistmæssigt været et jubelår, lød meldingen
fra alle øens turistaktører, som mandag holdt evalueringsmøde.

,,

Af Ole Maass,
oma@jv.dk

MANDØ: På Klithus Mandø
steg omsætningen fra overnattende turister med 55
procent fra 2014 til 2015.
Bed & Breakfast Mandø fik
en stigning på 11 procent i
antal overnattende turister,
og øens to traktorbusselskaber kan også melde om
en markant fremgang i antallet af endagsturister, som
er kørt til og fra Mandø.
Samtlige turistaktører på
Mandø var mandag samlet
til evalueringsmøde på
Mandø, og i følge Benny
Thomsen fra Mandø Event
var det en entydig positiv
oplevelse.
– Alle øens turistaktører
kunne berette om fremgang, og der kom nye samarbejdsrelationer ud af mø-

Vi har haft et rigtig godt år på Mandø.
Vores belægningsprocent med
overnattende gæster er steget markant.
MICHAEL WILKENS,
FORPAGTER PÅ KLITHUS MANDØ

det, siger han.
Michael Wilkens overtog
forpagtningen af Klithus
Mandø i starten af året.

Flere familiegrupper
– Vi har haft et rigtig godt år
på Mandø. Vores belægningsprocent med overnattende gæster er steget markant. Omsætningsfremgangen har været på 55 procent
i forhold til de tal fra 2014
jeg har set, siger Michael
Wilkens.

Karen Fredskild, som driver Bed & Breakfast Mandø
fortæller, at der især er kommet flere familiegrupper til
hendes Bed & Breakfast.
– Vi har lavet den gamle lade til opholdsrum, og det
har betydet, at endnu flere
familier vælger at overnatte
hos os.
Jeff Brig Hansen, som er
medejer af Mandø Kro og
Traktorbusser er også rigtig
godt tilfreds.
– Vi har haft omkring 500
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Turismeaktørerne
■ På evalueringsmødet deltog
også repræsentanter for
Mandø Museum, Mandø
Maraton, Mandø Mølle, Øsammenslutningens turismeudvikler, Britta Leth, turistchef Henrik Vej Kastrupsen - plus en række andre
lokale turismearrangører fra
Mandø.
overnatninger på kroen, lidt
flere end sidste år. Til gengæld har vi haft en stigning
på 20 procent i antallet af
endagsgæster, som kører
med traktorbussen. Det giver også markant flere kunder til kroen, så vi er rigtig
godt tilfredse med sæsonen
- på trods af dårligt sommervejr, siger han.

Privatfoto

Defekt i elskab
årsag til brand
HILLERUP: Klokken 7.05
tirsdag morgen blev Sydvestjysk Brandvæsen, Station Ribe, kaldt til en brand i
et skur ved en landejendom
på Hillerup Markvej.
Brandvæsenet fik slukket
branden, men det meste af
skuret nedbrændte. I skuret
var der placeret tre affaldscontainere. Branden truede
ikke med at brede sig til selve landejendommen, oplyser indsatsleder Thomas
Laugesen fra Sydvestjysk
Brandvæsen.
I følge lokalpolitiet i Ribe
er den sandsynlige årsag til
branden en defekt i elskabet. Det næsten ødelagte
skur var på mellem tre og fiom
re kvadratmeter.

