Sønderho, den 30. maj 2021
Kære medlemmer af Foreningen Gamle Sønderho.
Så nærmer sommeren sig, og de store begivenheder venter forude.
Det er dejligt, at vi i år får lov til at holde en næsten rigtig Sønderhodag den 18. juli. Så derfor kan
vi leje dragter ud, som vi plejer, vi må også gå i optog fra Børsen til møllebanken – dog 200 ad
gangen i grupper med afstand imellem grupperne. Møllebanken hegnes ind, og der må kun komme
500 ind i afspærringen, alle med coronapas. Vores kulturminister Joy Mogensen kommer på besøg
og holder festtalen, så alt er godt.
Generalforsamlingen afholdes i Forsamlingshuset den 17. juli kl. 15. Vi må være 100 siddende
gæster, så der er ingen problemer med det. Sønderhoballerne lørdag og søndag aften vil også blive
gennemført, dog kun 40 ad gangen på dansegulvet, så vi må skiftes til at danse, ligesom i de gamle
dansestuer. Udenfor står vores fine nye cirkustelt, så der vil være plads nok til alle. Men til alle
arrangementer i Forsamlingshuset kræves der coronapas. Vi har planer om at indkøbe et stort antal
festivalarmbånd, så vi kan markere jer som coronafrie både lørdag og søndag iført armbånd.
Ligesom for 2 år siden, er der brug for nogle aktive mennesker til at transportere hele vores
dragtsamling ned i gymnastiksalen ved skolen, som vi igen i år har lejet til formålet. Det var dejligt
at få god plads og overblik over vores dragtsamling på den måde. Hvis I vil hjælpe til den 9. juli fra
kl. 10 med transporten, evt. lægge bil/trailer til, så meld jer til mig på 51501850 eller på mail. Tak.
Lodseddelpiger skal tilmelde sig til Lise Borregaard på tlf. 51503304. Hvis der er særlige ønsker til
gruppe, vil vi gerne vide det på forhånd med. Højst 4 i hver gruppe.
Dragter til lodseddelpiger udleveres i gymnastiksalen SØNDAG den 11. juli kl. 15-17.
Iklædning af lodseddelpiger i ugen op til Sønderhodag kl. 10-11 i forsamlingshuset. OBS i år starter
vi mandag den 12. juli. Den første dag skal alle være til stede kl. 10 med henblik på dannelse af
grupper. Vi gør som sidste år og deler op i 2 hold, så man kun skal gå hver anden dag. Ligesom
sidste år vil vi bede forældre/bedsteforældre om at hjælpe til med påklædning og kludebinding. Vi
vil gerne give et kursus.
Vi vil gerne give jer en grundig orientering om Unesco ansøgningen på et arrangement i cirkusteltet
i ugen op til Sønderhodag. I hører nærmere.
Torsdag den 15. juli kl. 15 vil Per Hofman Hansen præsentere sin nye bog ”Kvaderopstregede huse
i Sønderho”, også i cirkusteltet. Fonden giver et lille glas i dagens anledning.
Vi håber, at I for nylig har modtaget en lille rudekuvert fra Nets med girokort fra Foreningen Gamle
Sønderho, og måske er I tilmeldt betalingsservice. Vi vil ønske, at flere tilmeldte sig BS, da vi
derved kunne spare nogle penge på udsendelse. Der er brug for mange midler til vedligeholdelse af
vores fredede bygninger.
På glædeligt gensyn.
Susanne p.v.a.
Bestyrelsen i Foreningen Gamle Sønderho

