Sønderho, den 2. oktober 2022
Kære medlem af Foreningen Gamle Sønderho.
Så blev det efterår med regn og blæst, energikrise og i den forbindelse nye færgetider.
Lad os tænke tilbage på den velbesøgte generalforsamling lørdag den 16. juli, hvor vi
fik valgt 3 nye ind i bestyrelsen: Klaus-Ulrik Christiansen, Lisbeth Kromann og
Sofie Exner. Peter Uhrbrand holdt som afslutning på eftermiddagen et oplæg om sin
rejse i Fanømusikken og bl.a. den betydning, som Frits Brinch og Søren Lassen har
haft for ham. Peter ser nu rejsen som slut og håber, at nye unge spillemænd vil tage
over efter ham. Efterfølgende foretog vi konstitueringen, og genvalgte undertegnede
som formand, Henrik Bay som næstformand, Klaus Ulrik Christiansen som kasserer
og Kurt Bjørndal som sekretær. Vi fire udgør forretningsudvalget, som forsøger at
styre økonomien. Apropos, måske er der stadig nogle af jer, som ikke har betalt
kontingent. Tjek lige, at det er i orden, eller spørg, så undersøger vi det.
Også Sønderhodag den 17. juli var en skøn dag med sol, en lille smule blæst og
drivende skyer over Sønderho. Vingerne drejede på Møllen, så smukkere syn kunne
man ikke ønske sig. Vi havde igen i år rigtig mange gæster, nogle mener, at der var
flere end nogensinde. Det var sidste gang, vi havde fornøjelsen at have Peter og Dorte
i spidsen for brudeoptaget, så nu venter nye tider, men vi er sikre på, at vi finder
nogle gode substitutter til næste sommer.
Dagens festtaler var Fanøs borgmester Frank Jensen, som tog udgangspunkt i temaet
distance, mellem sømanden og hans familie i sejlskibstiden, distancen mellem
Sønderho og Nordby, og om barndomstiden, hvor hans far var brugsuddeler i
Sønderho. Talen kan læses i sin fulde længde på Fondens hjemmeside
fondengamlesonderho.dk. Tak til Frank for en fin og personlig tale.
Festen i forsamlingshuset blev som sædvanligt et tilløbsstykke, og heldigvis havde vi
også teltet til rådighed, så der blev plads til alle.
Desværre fik ballet en lidt kedelig afslutning, da det om morgenen viste sig, at nogle
unge mennesker havde moret sig med at kaste med flasker gennem byen og trække et
spor af knuste glasskår på vejen fra Forsamlingshuset og ned til Børsen. Især
naboerne omkring Forsamlingshuset var hårdt ramt. En hel del unge og ældre
mennesker havde fundet vejen til Sønderho, måske fra Nordby, som jo ikke mere
afholder Fanø Cup i denne weekend. Vi har ikke gjort mere ved sagen, men vi ved
også, at det ikke bliver sidste gang, vi får gæster udefra til Sønderhodags nat. Derfor
er det også aftalt i bestyrelsen, at der næste år skal være vagter udenfor
Forsamlingshuset og på gaderne i Sønderho for at holde ro og orden.

Det store renoveringsarbejde på Sønderho Mølle, malerarbejdet på vingerne samt
reparation af ophænget til krøjeværket er nu fuldt finansieret, så vi kan gå i gang med
krøjen, så snart møllebyggeren kan finde tid i kalenderen. De 390.000 kr. til
reparation af krøjeophænget, er dels finansieret af Fanø Kommunes frie kulturmidler,
dels af Slots og kulturstyrelsen og endeligt tilsagn fra LAG Fanø-Varde.
Mange tak til bidragyderne.
Sæsonen er ved at være slut for vores museer. Vi har haft knap så mange besøgende i
Hannes Hus i sommer og salget i Lorenzens er heller ikke så stort som sidste
sommer. Vejret har uden tvivl en betydning. Vi har haft en dejlig varm og solrig
sommer, derfor færre gæster i gaderne og således også færre besøg. Sønderho Mølle
er dog stadig det store trækplaster, og vi har fået malet både rugmel og hvedemel til
salg i møllen.
Hannes Hus byder på sætkage torsdag den 20. oktober kl. 13-16, og der er adgang til
de øvrige åbne museer i dagtimerne indtil ca. 15. november.
Den gamle Redningsstation vil som sædvanligt danne rammen om fremvisning af
redningsbådene, både de nye og de gamle søndag den 16. oktober kl. 14-16.
og folk fra Bådelauget og Kystredningstjenesten i Sønderho vil være til stede.
Tag børnene med, de elsker det.
Vi glæder os til at se jer til høstballet i efterårsferien fredag den 21. oktober kl. 20-02
i Sønderho Forsamlingshus. Den første time vil der være danseundervisning, denne
gang med nye unge instruktører: Helena Thøgersen og Meise Maria, og musikken
leveres af Dorte Uhrbrand, Henriette Løvdal og Malene Beck.
Entre: gratis for medlemmer, øvrige 75,-.
Der kan købes drikkevarer og lidt spiseligt i baren.
På gensyn
Susanne
Fonden Gamle Sønderho

