Sønderho, den 30. december 2018

Kære medlem af Foreningen Gamle Sønderho!
Vi håber, at du er kommet godt igennem julen, og vi vil ønske dig et godt og lykkebringende nytår.
Alle har haft rigtig travlt i det forløbne år, ikke mindst fordi Fonden Gamle Sønderho i 2018 kunne fejre sin
90 års fødselsdag, og selv vejret var med os. Vi havde den varmeste og mest solrige sommer i mands minde.
Dansk Mølledag den 17. juni blev tilrettelagt med et særligt program, da den havde 25 års jubilæum, og vi
fik i den anledning besøg af et medlem fra Dansk Møllerforenings bestyrelse.
Fanø Folkedanserforening optrådte på vores nye dansegulv, og Shantykoret underholdt i løbet af
eftermiddagen. Kirsten Poulsen fortalte om sin forfader Julius Svarrer, som byggede hollændermøllen i
1895. Møllevingerne drejede, og gæsterne fik lejlighed til at opleve Sønderho Mølles gamle stenkværn male
den gode ølandshvede. Der var blevet bagt smagsprøver af melet, og vi havde en rigtig dejlig eftermiddag.
Som indledning på vores 90 års fødselsdag afholdt Møllelauget sammen med Sønderho Frivillige
Brandværn en brandøvelse i Kalvekrog med den gamle brandsprøjte, og Peter Uhrbrand kaldte til
brandslukning ved at gå gennem byen med den gamle tromme. Rigtig mange mennesker deltog i
brandslukningen med spande i kæde eller som tilskuere til seancen.
I Hannes Hus blev den lille fine forestilling: ”Lag på lag” opført 13 gange med plads til 13 tilskuere pr. gang
i Kaptajnens stue. Skuespilleren Maria Malling var Fanøkonen, som læste breve op fra et helt liv fra barn til
gammel, breve fra sømanden. Hun var iført en kjole, som var syet i mange lag og kunne på den måde
illudere de forskellige perioder i hendes tilværelse. En rørende historie, som fremkaldte våde øjenkroge hos
mange.
Sønderhodag blev afholdt i strålende solskin og med en frisk vind, som kunne nedkøle de mange gæster i
Fanødragter. Villy Søvndal, som tidligere har haft sommerhus i Sønderho holdt festtalen og mindede os bl.a.
om vores sociale ansvar. Igen havde vi et rekordstort antal deltagere både i optoget og som publikum på
Møllebanken. For første gang havde vi 4 par brudefolk på dansegulvet, og det var et smukt syn. Ballerne
både lørdag og søndag i Forsamlingshuset slog også alle rekorder, hvad angik antallet af gæster inden for og
uden for huset.
Efter Sønderhodag i forbindelse med fuldmånen den 27. juli (blodmånen) opførte Hans Peter Stubbe
Teglbjærg 4 fuldmånekoncerter med Ny Dansk Saxofonkvartet i og ved Sønderho Mølle. En enestående og
meget speciel oplevelse at sidde på møllebanken med fuldmånen som kulisse og lytte til elektronisk musik,
inspireret af lydoptagelser fra det indre af møllen, når kværnen og vingerne drejede. En fantastisk sommer
havde vi, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at det var hårdt arbejde at få gennemført alle disse
arrangementer.
Næste sommer vil udlejningen af dragter til Sønderhodag foregå i den gamle skoles gymnastiksal. Pladsen er
for trang på loftet i Lorenzens, og arbejdsforholdene er helt umulige. Vi skal derfor have transporteret alle
dragter og dragtdele fra loftet og til gymnastiksalen i dagene 10.-13. juli. Vi har hårdt brug for jeres hjælp til
dette arbejde!!!!Hvis der er nogen af jer, der også har lyst til hjælpe til i butikken eller arbejde som kustode i
Hannes Hus, vil vi blive rigtig glade.
Kontakt info@fondengamlesonderho.dk, hvis du vil hjælpe til, også hvis du/I har fået ny
adresse/mailadresse..
Venlig hilsen
Bestyrelsen i Fonden Gamle Sønderho
v/Susanne Winsløw

