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Kære medlemmer i Fonden Gamle Sønderho. 

Verden omkring os lukker ned, og vi kan se frem til en vinter, som kommer til at se helt anderledes ud end 
den forrige. Det gælder også for Fondens aktiviteter. 

Men lad os se tilbage til sommerens 2 store begivenheder – Sønderhodag og Sønderho Mølles 125 års 
jubilæum.  

Efter tilladelse fra politiet på Corona Hotline skrev vi ud til lodseddelpigernes familier og spurgte, om deres 
døtre havde lyst til igen i år at sælge lodsedler, selvfølgelig med Corona retningslinier.  Der mødte 34 
Lodseddelpiger op – ny rekord – og de solgte 3000 lodsedler på 4 dage i ugen op til Sønderhodag. Vi kunne 
sagtens have fået solgt det dobbelte antal, hvis vi havde vidst, hvor mange danske gæster, der var i 
Sønderho i den uge. Men det kunne vi af gode grunde ikke vide, og vi ved jo heller ikke nu, hvor mange 
gæster vi kan forvente til næste sommer. En ting er sikkert, vi bestiller i hvert fald flere lodsedler. Stor tak til 
pigerne og deres familie. Det var godt gået. 

Vores generalforsamling blev flyttet til lørdag eftermiddag med opstillede stole med afstand i Sønderho 
Forsamlingshus. Rigtig mange havde fulgt opfordringen til kun at møde op med en person pr. husstand, så 
vi var ca. 40 personer til stede, og generalforsamlingen forløb i god ro og orden. Nyvalgte i bestyrelsen blev 
Birthe Simoni og Henrik Bay som erstatning for Edith Duus og Erland Madsen. Undertegnede blev 
efterfølgende valgt som formand, Henrik Bay næstformand, Vivian Bertelsen kasserer og Kurt Bjørndal 
sekretær. Vores mange udvalg og arbejdsgrupper kan I læse om på vores hjemmeside 
Fondengamlesonderho.dk. 

En kreativ flok mødtes en måned før for i fællesskab at diskutere, hvad der kunne lade sig gøre på selve 
Sønderhodag. Da de unge brudefolk alle var indstillede på at få tøjet på og danse et eller andet sted, var det 
udgangspunktet for planlægningen. Vi afviklede som bekendt en alternativ Sønderhodag, hvor 
brudedansen blev præsenteret på 5 forskellige lokaliteter – ved Børsen, ved skolen, ved Kant, i krydset ved 
Nanas Stue og til sidst på marken ved Uldsnedkeren. Det var betagende at se brudedansen i nye rammer – i 
naturen ved Børsen og ved den gamle skolebygning og Kåverbjerget. Frivillige musikere underholdt 
efterfølgende – mange tak til dem også. 

Dragterne blev også vist frem på en alternativ måde, da Gertrud Exner lavede smukke tableau’er, hvor 
lodseddelpigerne, enken, konfirmanden, høstpigerne og festdragterne gik rundt i byen og på 
dansepladserne.  

Vi føler os derfor godt rustede til en sommer i 2021 med Covid 19, da vi nu ved, at vi kan arrangere en 
anderledes Sønderhodag med erfaringerne fra i år. 

Møllejubilæet skulle have været afholdt den 21. juni, men vi besluttede at udsætte, indtil 
forsamlingsforbuddet blev hævet til 100, og dermed blev Sønderho Mølles 125 årsjubilæum gennemført 
søndag den 2. august. 

Vinden var os føjelig – lige tilstrækkelig til at vingerne med påsat sejl kunne dreje og markere den glædelige 
begivenhed. Jeg bød velkommen, og Shantykoret sang for til den nye melodi på møllesangen, som Jørgen 
Bjørslev havde komponeret til lejligheden. Derefter underholdt shantykoret, og det talstærkt fremmødte 
publikum kunne købe Fanøkringle, sponsoreret af Sønderho Kro, kaffe/punch, øl og vand. Især den nye 
mølleøl: Hvad drikker Møller?  var en stor succes. Mølleøllen blev produceret af Fanø Bryghus på vores 



initiativ i anledning af jubilæet, og hvad er en hvedeøl uden tilsætning af ølandshvede, som vi maler på 
Sønderho Mølle? 

Jeppe Brixvold fortalte om Sønderho møllernes historie, og Tove de Fries og hendes fiddlerpiger samt 
Marcus, som var vendt hjem fra Canada, underholdt i et par timer, og der var mulighed for en 
Sønderhoning på græsset. Tom Vestergaard underviste de små møllere i at både kværne og valse gryn. 

Vores bekymring om økonomien viser sig ikke at holde stik. De mange, mange gæster, som besøgte Fanø i 
sommer har lagt rigtig mange penge i vores pengebøsser i de åbne museer, så vi kommer tilsyneladende 
igennem det kommende regnskabsår uden underskud. 

Efteråret bliver desværre uden aktiviteter. Vi måtte aflyse vores traditionsrige høstbal i Forsamlingshuset 
og sætkagearrangementet i Hannes Hus i uge 42. Vores medhjælpermøde i november med evaluering af 
sæsonen kan i skreven stund formentlig heller ikke gennemføres, når vi kun må mødes 10 personer. 

Vi har derimod opstartet en sygruppe i Sønderho med deltagelse af 6 personer, som mødes hver mandag 
aften på Lorenzens loft, hvor vi hjælper hinanden med at sy Fanødragter og hygger os. Birthe Simoni er 
eksperten udi mønstre og finurlige detaljer, og vi håber, at projektet vil munde ud i en samling af 
grundmønstre og syvejledninger med tilhørende fotos. Syvejledningerne vil blive lagt ud på vores 
hjemmeside, når de er gennemprøvede. 

Fonden Gamle Sønderho er en kolos på lerfødder, og Fondens liv er fuldstændig afhængig af vores mange 
dygtige frivillige. Vi bliver alle sammen ældre, og der er et stort behov for at få nye og friske kræfter på 
banen. Vi mangler kustoder til Hannes Hus og først og fremmest medhjælpere til Lorenzens Butik. Så hvis 
du har lyst til at hjælpe i Hannes Hus og/eller butikken, vil vi blive rigtig glade. Det er et spændende 
arbejde, hvor du kommer i kontakt med mange gæster, som gerne vil høre en god historie. Alle erfaringer 
viser, at vores gæster på Fanø oplever Fanø som et vidunderligt sted med en natur og kultur som ingen 
andre steder i Danmark. Men vi ved også, at den modtagelse, de får i butikker, restauranter og på museer, 
kan være afgørende for, om de har lyst til at komme igen. Det er de tilfredse og begejstrede gæster, som 
måske vælger at bosætte sig. Hjælp os med dette arbejde. 

Nyd tiden med fred og ro. Pas på dig selv og andre, så vi snart kan vende tilbage til normale tilstande. 

 

Venlig hilsen 

Susanne Winsløw 
Formand 
Fonden Gamle Sønderho. 

 

 


