Sønderho, den 30. december 2021
Kære medlem/medlemmer af Foreningen Gamle Sønderho.
Vi håber, at I er kommet godt igennem julen uden alt for megen coronasmitte, og at I
har nydt højtiden sammen med jeres familie.
Året 2021 var igen et travlt år for Fonden Gamle Sønderho. Hvor var det dejligt igen
at få lov til at afholde en næsten normal Sønderhodag med brudeoptog, fest på
Møllebanken og bal i Forsamlingshuset lørdag og søndag aften. Der var rigtig mange
i dragter både børn og voksne, og ikke mindst antallet af gæster på Møllebanken
oversteg vores forventninger. Vi var mindst 800 til festen. Desværre var det ikke
muligt at lade møllevingerne køre rundt, da der udføres et større malerarbejde på
Sønderho Mølle i disse sommermåneder.
Vores sympatiske kulturminister Joy Mogensen holdt en blændende festtale, hvor hun
tog udgangspunkt i begrebet hexameter, en særlig måde at skrive digte på, og denne
specielle rytme, overførte hun til livet, dansen og traditionerne i Sønderho, som havde
gjort et stort indtryk på hende. Formålet med hendes besøg var at opleve på nærmeste
hold vores musik, - danse- og dragttraditioner på Fanø, og hun gav efterfølgende
udtryk for, at hun gerne ville støtte vores ansøgning om optagelse på Unescos liste
over den immaterielle kulturarv, hvis vi ellers levede op til de specifikke krav, der
stilles. Desværre vil hun ikke kunne underskrive ansøgningen engang i fremtiden, da
hun kort tid efter af tvingende grunde stoppede som kulturminister.
Vores dygtige lodseddelpiger solgte 5000 lodsedler på 5 dage, tak til dem og deres
familier for en enestående opbakning til Fondens arbejde.
Også tak til de søde naboer omkring Forsamlingshuset, fordi de accepterede, at der i
år blev afholdt bal på 2 dansegulve – dels i Forsamlingshuset – dels i cirkusteltet på
P-pladsen ved Forsamlingshuset både lørdag og søndag med efterfølgende højere
lydniveau til hen på natten. Vi håber, at vi også næste sommer får mulighed for at
opstille teltet og dermed udvider vores danseareal, og vi håber igen på jeres velvilje.
Også vores museer har været velbesøgte – dog knap så meget som i 2020, der var et
helt usædvanligt år.
I uge 42 havde vi fremvisning af den gamle og de nye redningsbåde ved Sønderho
Gamle Redningsstation. Eftermiddagen var velbesøgt, og det var også vores
sætkagedag i Hannes Hus. Ca. 200 voksne og børn kom forbi og fik sætkage, kaffe

og juice. Høstfesten fredag aften startede med danseundervisning, og trekløveret
Dorte Uhrbrand, Henriette Løvdal og Malene Beck spillede derefter op til dans.
Som skrevet er vi i gang med et større malerarbejde på Sønderho Mølle, og desværre
er det ikke lykkedes at blive færdig i dette efterår som følge af det fugtige klima. I
forbindelse med dette arbejde, blev der lukket op ind til krøjehjulet, og uha uha, det
så ikke godt ud. Der er betydeligt råd i ophænget, og vi har derfor bedt Møllebygger
Petersen fra Sønderborg om en oversigt over kommende renoveringsarbejder på
Sønderho Mølle og udgifterne hertil. Lige nu her i december måned har
møllebyggeren sikret ophænget af krøjen, så den kan holde til vinterens storme. Det
er og vedbliver en kostbar affære at vedligeholde en gammel hollændermølle.
Vi har fået nogle nye kustoder i Hannes Hus i denne sommer, og de har klaret det
med bravur. Vi vil dog gerne stadig have tilkendegivelser fra jer medlemmer, som har
lyst til at give en hånd med både i Hannes Hus og i Lorenzens butik. Hjælp til
arbejdet til ballerne og alt det andet modtages også med kyshånd. Vores nye aktive
festudvalg har besluttet, at vi skal afholde påskebal langfredag i Forsamlingshuset,
hvis coronaen tillader det. Vi håber, at det vil lykkes.
Vores nye sygruppe mødes hver mandag aften, og vi syr Fanødragter til os selv og
andre. Hvis du har lyst til at sy din egen Fanødragt, er du velkommen til at kontakte
Birthe Simoni på mobil 2088515.
Til slut ønskes I alle et rigtigt glædeligt og muntert nytår, og vi ser frem til at mødes
med jer igen i 2022.
Venlig hilsen
Susanne Winsløw
Foreningen Gamle Sønderho

