
 

 

Sønderho, den 29. juni 2022 

Kære medlemmer af Foreningen Gamle Sønderho. 

Så blev det sommer med glade studenter i gaderne, sol og tordenvejr. 
 
Som skrevet i sidste medlemsbrev skal Sønderho Mølle have skiftet sit ophæng til krøjehjulet, og det er  en 
kostbar affære. Det ser i skrivende stund ud til, at det lykkes at få tildelt støttemidler fra Fanø Kommune, 
Slots- og Kulturstyrelsen samt LAG, så udgifterne stort set bliver dækket ind. Der er kun 13 funktionsdygtige 
hollændermøller i Danmark, og Sønderho Mølle er en af dem. Det er vi meget stolte af, og vi håber at 
kunne blive ved med at vedligeholde Sønderhos vartegn med hjælp fra vores dygtige møllelaug. 

Også driftsmidlerne fra Fanø Kommune ser ud til at falde på plads. Indtil videre har vi fået 40.000 kr. og vi 
forventer at få de resterende 20.000 engang i efteråret. 
 
Vi havde således en dejlig Dansk Mølledag den 19. juni med sol og føjelig vind, så vingerne kunne køre. Et 
smukt syn. Ca. 200 mennesker besøgte os i løbet af eftermiddagen, så det kneb med at holde trit med 
kaffebrygning og udskæring af den dejlige Fanø kringle, som Sønderho Kro igen havde sponsoreret. Mange 
gæster kom fra Nordby, heraf flere i deres fine dragter. Tak til dem. 

Og nu til sommerens store begivenheder: 

Lodseddelpigerne: Vi har allerede fået en del tilmeldinger, og hvis jeres børn gerne vil sælge lodsedler i år, 
vil vi anmode om, at man kontakter Lise Borregaard 51503304 eller Susanne Winsløw 51501850. Vi vil 
gerne vide, hvis der i forvejen er ønske om gruppesammensætning (max 4 og gerne store og små sammen). 
 
Søndag den 10. juli kl. 16 skal lodseddelpigerne møde i gymnastiksalen på Sønderho Skole. Her vil de få 
udleveret en dragt og klude, som skal medbringes mandag kl. 10 i Sønderho Forsamlingshus. Man skal altså 
ikke møde op i dragt, da vi fordeler grupperne ud over ugen, så man kun går hver anden dag. 
I Forsamlingshuset mandag inddeler vi i grupper, og hver gruppe udpeger en ”leder”, som har ansvaret for 
aflevering af penge og udlevering af lodsedler. Vi håber, at mange af mødrene/fædrene /bedstemødrene vil 
hjælpe med at binde klude og sætte dragter, så de kan blive rigtig fine. Husk hårnåle og evt. elastikker samt 
broche el. l til halskluden. 

I ugen op til Sønderhodag er der forskellige arrangementer i bl.a. teltet, som opstilles foran 
Forsamlingshuset som sidste år. 
Tirsdag den 12. juli vil der være familiedans om eftermiddagen, hvor de unge spillemænd/piger vil spille op 
til sønderhoning/fannik, og familier med børn er velkomne. 
Onsdag den 13. juli afholdes der mindefest for Oluf Holm, da han den dag ville være fyldt 80 år. 
Torsdag den 14. juli vil Kim Holst og Jørgen Bjørslev spille jazz kl. 16-18 og om aftenen vil der være 
danse/øveundervisning i forsamlingshuset (ligesom den 6. og den 11. juli kl. 20-22 ved Ussi og Torben 
Mahler, musik Dorte Uhrbrand og co.) 
Dragtudlejning 
Hvis man er interesseret i at låne en specialdragt, høstpige, enke, konfirmand, skal man kontakte Sofie 
Exner på mobil 21793579, gerne senest onsdag den 13. juli 
Der er dragtudlejning i skolen torsdag fra kl. 16. Der bliver trukket numre, som bestemmer rækkefølgen 



også om fredagen. 
Fredag den 15. juli: Dragtudlejning kl. 16 i skolen. 

Lørdag den 16. juli har vi som bekendt generalforsamling i Foreningen Gamle Sønderho. Vi starter kl. 15 og 
håber, at I har lyst til at købe lodsedler hos vores lodseddelpiger, som vil være til stede på trappen uden for 
forsamlingshuset inden mødet. (ja, altså hvis der stadig er lodsedler tilbage, i år har vi bestilt 6000 stk., så 
mon ikke?) 
Dagsordenen er som sædvanlig 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Kassererens beretning 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Valg af bestyrelse 
6. Valg af to suppleanter 
7. Valg af to revisorer 
8. Indkomne forslag 
9. Eventuelt 

 
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Efter afsluttet generalforsamling vil Peter Uhrbrand fortælle om Fanømusikken og sit musikerliv i Sønderho 
som oplæg til en dialog om fremtiden for ”Hjertespillet”. Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage i 
dialogen. 
 
Lørdag aften kl. 21-01 er der Sønderhobal, og Dorte Uhrbrand, Henriette Løvdal og Malene Beck vil spille 
op til dans. 

Søndag den 17. juli: Sønderhodag. 
Planlægningen af Sønderhodag er i fuld gang. Desværre har vores kulturminister meldt afbud som festtaler, 
i stedet har vi inviteret Frank Jensen, borgmesteren på Fanø. Vi glæder os til at høre, hvad han har at sige 
om kulturarven på Fanø. Det er dejligt at være fri for Corona restriktioner, så vi igen kan lave optog med 
alle de mange deltagere, som har lyst til at trække i tøjet og gøre dagen festlig. 
Der er festgudstjeneste kl. 11, og Nanna Coln vil forestå gudstjenesten i år. Vi håber, at rigtig mange vil 
møde op i dragt. 
Vi sætter klude i Lorenzens fra kl. 8.30-11.30. Kom i god tid, da vi ellers ikke når det. 
Kl. 14: Brudeoptog ved Børsen 
Kl. 14.30: Velkomst, prolog og festtale. 
Derefter brudedanse, fremvisning af dragter og Sønderhoningdans. 

Festen afsluttes i Sønderho, hvor brudefolket vil danse i gaderne. 

Kl. 21-05: Sønderhobal i Forsamlingshuset og i teltet. 
Musik v/ Peter Uhrbrand, Kirstine Uhrbrand og Ole Mouritzen. 

Vi glæder os til at se jer til en forhåbentlig forrygende sommer. 

Venlig hilsen 
Susanne  
Fonden Gamle Sønderho 


