
Sønderho, den 21. maj 2020 

Kære medlemmer af Fonden Gamle Sønderho 

Jeg skriver til jer for at orientere jer om, hvordan vi kommer igennem Coronakrisen i Fonden Gamle 
Sønderho.  

Naturligvis kan vi ikke afholde Sønderhodag som sædvanligt, alt for mange mennesker på et lille sted, både 
i/ved optoget og festen på Møllebanken. Derfor er Sønderhodag, som vi kender den, aflyst. Imidlertid vil vi 
gerne bidrage til, at søndag den 19. juli alligevel bliver til en festlig dag. 
Det er ikke for nuværende at sige præcist, hvad der skal foregå, da det alt sammen afhænger af 
myndighedernes retningslinier på det pågældende tidspunkt. 

Vi vil dog opfordre til, at man søndag eftermiddag holder en lille fest hjemme i haven i Sønderho. Fra kl. 14 
forventer vi, at der vil være musik i gaden, og at Peter og Dorte Uhrbrand spiller igennem byen. Måske vil 
der spadsere Fanøkoner rundt i forskellige dragter, og der vil måske blive lejlighed til at se nogle 
brudedanse i gaderne. Tag en dragt på, hvis I har sådan en eller kan låne en af familie eller bekendte. Vi kan 
desværre ikke tilbyde at udleje dragter i år som følge af Coronakrisen. Ingen kan forbyde os at tage en 
svingom med kæresten/ægtefællen hjemme i haven eller på et gadehjørne. 

Der vil blive solgt lodsedler af piger i Fanødragter som sædvanligt op til Sønderhodag, og vi håber, at I også i 
år vil støtte salget og dermed Fondens bevaringsarbejde. 

Vores generalforsamling i Foreningen Gamle Sønderho vil blive afholdt udendørs lørdag eftermiddag kl. 14 
på den lille grønning bag ved Bomholts hus. Der vil blive opsat 50 stole (hvis det er grænsen for 
forsamlinger), og vi opfordrer derfor til, at man i husstanden evt. kun møder et medlem op, og at man 
medtager fuldmagt fra andre. Vi vil servere en kop kaffe/the og et stykke kringle op til generalforsamlingen. 
Kom derfor i god tid. Der vil også være mulighed for at købe øl og vand. 

Vores lokale musikere, som er hele grundlaget for vores musik- og dansetradition er igennem en svær tid. 
Vi vil derfor opfordre vores medlemmer til at donere/støtte et beløb til dem som tak for deres formidable 
arbejde. Nogle af jer ved det sikkert, men der har i  uge 20 været afholdt koncerter i Sønderho 
Forsamlingshus hver nat kl. 24-01 med livestreaming (moderne ord), som kunne ses på Facebook. Disse 
optagelser ligger nu på youtube, så alle skulle kunne se dem. De forskellige links kommer her: 

Mandag: https://www.youtube.com/watch?v=eHttnv53FyQ&t 
Tirsdag:  https://www.youtube.com/watch?v=aSNj2sdaNeI 
Onsdag:  https://www.youtube.com/watch?v=UNTmQM-PjAk&t 
Torsdag: https://www.youtube.com/watch?v=Cd4Yz8IvP9E 
Fredag:   https://www.youtube.com/watch?v=nE9mSTA9zkg 
Lørdag:   https://www.youtube.com/watch?v=XErp35kVsnE 
 
Især koncerten fra lørdag er noget helt specielt. Her spiller Peter, Ole og Kirstine, så man virkelig føler, at 
man er til bal i Forsamlingshuset på Sønderhodag, ganske vist med kun 10 deltagere. 
Donationen/ støtten gives til Peter Uhrbrands            
Mobile Pay  23203052 eller  hans PayPal konto, som findes via Peter Michael Uhrbrand + 
email: peter.uhrbrand@gmail.com. Reg.7701 Konto: 0002957320 

Husk at anføre ”Sønderho by night” . Peter vil herefter fordele. 
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Vores Unesco film, som skal bruges som bilag til vores ansøgning til Unesco om optagelse på Unescos 
immaterielle kulturarvsliste er nu færdigredigeret og kan findes på www.fondengamlesonderho.dk. 
Hvor var det godt, at vi fik optaget den film sidste sommer! 

Sønderho Mølle skulle have fejret sit 125 års jubilæum den 21. juni, men det arrangement måtte også 
aflyses. Vi håber at kunne gennemføre søndag den 2. august. Det planlagte program omfatter 
morgenmadsbord ned igennem Sønder Land, musik ved Sønderho Mølle om eftermiddagen og 
servering af Fanøkringle, kaffepunch, øl og vand. Såfremt der er blevet malet mel, vil vi også servere 
smagsprøver på det gode brød. 

Vi glæder os til at se jer til sommer. Lorenzens Butik, Hannes Hus, Sønderho Mølle, Redningsstationen 
og Sprøjtehuset vil være åben. 

Som I kan se, er Fonden Gamle Sønderho sygdomsfri og har det godt. 

 

 

Venlig hilsen 

Susanne Winsløw 
p.v.a. bestyrelsen 
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