
 

Sønderho, den 30. december 2022 
 

Kære medlem af Foreningen Gamle Sønderho 

Vi håber, at du er kommet godt igennem julen og har nydt den sammen med den 
nærmeste familie. Vi slap for snekaos, det var rart, for dem, der skulle rejse igennem 
landet, og ikke mindst for de gangbesværede, som havde barske vilkår umiddelbart 
før jul. 

Vores besøgstal i museerne denne sommer har været en smule mindre end sidste år. 
Kun Sønderho Mølle har igen haft et rekordstort antal gæster, og det skyldes ikke 
mindst vores dygtige møllelaug, som nusser og plejer møllen, så den fremstår smuk 
og vedligeholdt. De frivillige maler både svedjerug og ølandshvede, som sælges i 
møllen i forbindelse med Dansk Mølledag og Sønderhodag. Der påregnes dog en 
meget stor reparation af krøjeophænget, som vil blive iværksat i dette forår. 
 
Arrangementerne i uge 42 forløb fint. Fremvisningen af det nye maskinel og den 
gamle redningsbåd ved den gamle redningsstation var velbesøgt, især af mange 
familier med børn. Sætkagearrangementet i Hannes Hus tiltrak også mange 
besøgende, men vi må konstatere, at mange moderne børn ikke har lyst til at smage 
sætkage med smør og sirup???? Det var en ny oplevelse.  
Trioen Dorte, Malene og Henriette spillede op til dans fredag aften i 
Forsamlingshuset. Vi begyndte med danseundervisning, og denne gang var det helt 
nyt instruktører, Helena Thøgersen og Meise Maria, som stod for undervisningen. 
Det gjorde de virkeligt fremragende, og de vil gerne fortsætte, dejligt. 
Høstfesten er ikke en fest, der skal give overskud. Der er gratis adgang for jer 
medlemmer, som har mulighed for at få sig en sønderhoning uden alt for mange på 
dansegulvet. Vi betragter det som en gave til jer og dermed et udtryk for 
taknemmelighed over jeres trofasthed. Endnu en gang en stor tak for al opbakningen. 

Vi har nu lavet en samarbejdsaftale med Fanø Kommune, som indebærer, at vi i de 
kommende 2 år vil modtage et tilskud på 60.000 kr. uden at skrive en ansøgning til de 
frie kulturmidler. Til gengæld skal vi levere formidling af vores kulturarv til børn og 
unge på Fanø samt til de klasser, som besøger os fra det øvrige Danmark. Det tilbyder 
vi i forvejen, så det er ikke noget problem for Fonden. Det var rart, at der blev fundet 
en løsning på det prækære problem. 



Et meget stort problem for os er at tiltrække frivillige til fester, arrangementer i 
øvrigt, Hannes Hus og især Lorenzens Butik. Vi er helt sikre på, at der i 
medlemskredsen sidder mange, som gerne vil hjælpe til i kortere perioder eller i 
nogle få timer hen over sommeren. Vi har derfor vedtaget, at vi i de kommende 
nyhedsbreve vil tilføje mailadresserne på de udvalg, som har brug for hjælp og derfor 
kan få en direkte kontakt med jer. 

Vores webmaster Therese Vendelhaven har efter mange års bistand til både vores og 
andres hjemmesider valgt at gå på pension. Derfor er vi for tiden ved at finde en ny 
grafisk designer, som kan hjælpe os med et nyt design og med overførsel af de mange 
oplysninger til en ny hjemmeside. Der skal lyde en tak til Therese for hendes hjælp 
og bistand. Vi forventer, at den nye hjemmeside vil blive frigivet i løbet af foråret. 

Per Hofman Hansen har arbejdet med at gøre registranten ”Gamle Huse i Sønderho” 
digital og med søgefunktion, så man nemt kan finde rundt i bogen. Matrikelnumrene 
er nu blevet oversat til adresser, der igen gør registranten mere læsevenlig. Den er for 
øjeblikket til godkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen, som tilbage i tid stod for 
udgivelsen sammen med Fanø Kommune. Også tak til Per Hofman for hans kæmpe 
arbejde for Fonden Gamle Sønderho. 

Den lille fine folder ”Sammen om Sønderho”, hvor målgruppen er husejere i 
Sønderho inden for den bevarende lokalplan 106, er blevet godt modtaget. Den kan 
downloades fra vores hjemmeside og afhentes i Lorenzens i åbningstiden.  

I ønskes alle et velsignet nyt år, som forhåbentligt bliver mindre kaotisk end 2022, og 
vi glæder os til at møde jer igen. 

 

Mange hilsner fra 

Susanne 
Fonden Gamle Sønderho 

 

Henvendelse, tilmelding og spørgsmål kan rettes til: 
Festudvalg: Birthe Simoni                    simoni@post.tele.dk  
Dragtudvalg: Annemarie Enevold        amenevold@gmail.com 
Hannes Hus: Claus Kromann               lckromann@gmail.com 
Lorenzens Butik: Lisbeth Kromann     liskro1954@gmail.com 
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