Sønderho, den 27. april 2022
Kære medlem(mer) af foreningen Gamle Sønderho
Rigtig glædeligt forår. Solen skinner i Sønderho og har gjort det i mange dage. .
Påskeliljerne lyste op overalt i påsken, og der var rigtig mange gæster på Fanø.
Vi afholdt for første gang påskebal i Sønderho Forsamlingshus. Vi startede med
danseundervisning anført af Torben Mahler og Ussi, og der var så mange deltagere, at
vi måtte danse i 2 hold. Også til ballet efterfølgende havde vi rigtig mange nye
gæster, og flere af dem meldte sig ind i foreningen. Den musikalske trio Dorte
Uhrbrand, Kirstine Uhrbrand og Henriette Løvdal spillede op til dans. Tak til jer alle
sammen for en fantastisk aften.
Som tidligere skrevet har vi problemer med vedligeholdelse af Sønderho Mølle.
Malerarbejdet, som startede sidste sommer er endnu ikke afsluttet. Vi håber at blive
færdige til Sønderhodag. Ophænget til krøjeværket har senere vist sig at være i stærk
forrådnelse, og vi søger for øjeblikket penge til de knap 400.000 kr, som det koster at
få repareret krøjeværket. Hvis nogen har gode forbindelser til pengestærke mænd og
kvinder med passion for Sønderho, hører vi gerne om det.
Vi har indkøbt en gammel ovn til nardånsk i Hannes Hus. Ovnen er købt hos
ovnsætteren i Christiansfeld, som i forbindelse med renoveringen af vores
støbejernskomfur og skorsten i køkkenet, tog den gamle ovn med, som aldrig har
været et oprindeligt inventar i Hannes Hus og slet ikke passede ind. De løse fliser i
synderdånsk er blevet sat fast, så nu skulle huset snart være klar til åbningen lørdag
den 14. maj.
Vi har haft en del bekymringer over Fanø kommunes børn- og kulturudvalgs
beslutning om årligt at sætte politiske mål for tildeling af kulturmidler til museerne
og foreningerne. Det indebærer nemlig, at den normale tildeling af driftsmidler til
museerne ikke længere er en selvfølge. Politikernes kriterier i år er at prioritere
ansøgninger til støtte til festivaler og kulturarrangementer efter coronatiden samt
fokus på projekter for børn og unge. Vi kan jo af gode grunde ikke søge støtte til
afholdelse af Sønderhodag, da dagen giver overskud i sig selv. Vi har hårdt brug for
at vedligeholde vores kulturarv, vores fredede bygninger, som jo er en vigtig del af
kulturformidlingen på Fanø, og vi er dybt skuffede over, at man ikke synes, at det er
vigtigt, at vi bliver honoreret for vores kæmpe frivillige arbejde, der trækker masser
af gæster til øen. I skrivende stund ser det dog ud til, at vi får halvdelen af de ansøgte
midler her i april og kan søge igen til efteråret. Lad os nu se, hvad der sker.

Vi er i fuld gang med vores ansøgning til Unescos immaterielle kulturarvsliste, og for
tiden laver jeg interviews med aktørerne, dvs. de, der syr dragter, spiller musik og
danser. Sammenskrivningen af disse interviews skal vedlægges som dokumentation
for, at aktørerne støtter op om og medvirker til udarbejdelse af ansøgningen.
Vores kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen er blevet inviteret som festtaler til
Sønderhodag, men vi har intet hørt fra hende. Måske skal vores mand på Tinge
Anders Kronborg undersøge sagen?
Vi håber, at vi igen i år vil få rigtig mange lodseddelpiger til at hjælpe os med at
sælge lodsedler. Tilmelding skal ske til Lise Borregaard mobil 51503304 eller til
Susanne info@fondengamlesonderho.dk. Dragter vil blive udleveret søndag den 10.
juli kl. 16 i gymnastiksalen på skolen.
Der vil som sædvanligt blive udsendt girokort i slutningen af maj til indbetaling af
kontingent, og der skal igen gives en opfordring til at tilmelde sig betalingsservice.
De af jer, der har meldt sig ind til påskeballet kan se bort fra girokortet, da I har betalt
allerede. Husk dog at kigge på indkaldelsen til generalforsamlingen den 16. juli.
De nærmere detaljer om Sønderhodag, danseundervisning og baller vil blive omtalt i
næste medlemsbrev.
På glædeligt gensyn
Susanne Winsløw
Foreningen Gamle Sønderho.

