
Sønderho, den 29. december 2017 
   
Kære medlem af Fonden Gamle Sønderho! 

Vi håber, at du er kommet godt igennem julen, og vi vil ønske dig et godt og 
lykkebringende nytår.  Det er en fornøjelse i år at kunne sende en nytårshilsen ud 
til jer med udelukkende gode nyheder.  

Vores dygtige møllelaug fik i foråret gennemført en renovering af Sønderho Mølle, 
så den igen kan male mel. Det har medført en meget stor interesse for at besøge 
møllen og ikke mindst købe vores gode ølandshvedemel.  Sønderhodag blev 
gennemført i tørvejr om eftermiddagen på Møllebanken, og vores festtaler Mette 
Frederiksen var med til at trække rigtig mange besøgende til. Vi mener ikke, at 
der nogensinde har været så mange gæster hverken på Møllebanken eller i 
Forsamlingshuset søndag aften. 

Vi fik lavet en rigtig fin aftale med Nanas Stue om Bal på Cafeen, som vi afholdt 
påskelørdag samt 3 gange i juli måned. På trods af de begrænsede pladsforhold 
blev det til nogle velbesøgte og muntre balaftener. 

Produktionen af Fanøtørklæderne i Calcutta er nu sat i system, og vi har allerede 
nu fået produceret fire forskellige typer samt bestilt yderligere tre i foråret 2018. 
Tørklæderne har en meget høj kvalitet, og vi har nu planer om at få lavet en 
folder, som fortæller historien om tørklædet samt at udvide distributionen til nogle 
af museumsbutikkerne i Danmark. Er der en eller flere af vores medlemmer, som 
vil påtage sig den opgave at markedsføre vores nye Fanøtørklæder? Vi har brug 
for hjælp. 

Sydenergis Vækstpulje har sponsoreret 80.000 kr til et hårdt tiltrængt nyt 
dansegulv til Møllebanken. Gulvet bliver indviet til Sønderhodag, hvor Fonden 
Gamle Sønderho fejrer sin 90 års fødselsdag. 

Samme dag vil vi desuden præsentere den 4. brudekrone – buer, så vi fremover 
har 3 par brudepiger/brudesvende samt det traditionelle brudepar. Vi har været så 
heldige, at Nanna Exner har påtaget sig at fremstille den nye buer. 

Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle til fødselsdagen den 15. juli, hvor der op 
til og efter Sønderhodag vil blive tilrettelagt nogle særlige arrangementer. Inden 
da er der Dansk Mølledag den 17. juni, hvor Dansk Mølledag kan fejre sit, 25 års 
jubilæum, og vi håber selvfølgelig at se vore medlemmer til generalforsamlingen 
den 14. juli i Sønderho Forsamlingshus.  

Vi glæder os også til at se jer til Bal på Cafeen påskelørdag samt nogle tirsdage i 
juli måned. 

Hvis der er nogen af jer, der har overskud til at give os en praktisk hånd ved 
Sønderhodagene, hjælpe til i butikken eller arbejde som kustode i Hannes Hus, vil 
vi blive rigtig glade. Kontakt info@fondengamlesønderho.dk, også hvis du/I har 
fået ny adresse/mailadresse.. 
 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen i Fonden Gamle Sønderho v/Susanne Winsløw 


