
Sønderhodag 2022 

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. Der var rigtig mange gæster i dragter i optoget og et stort 
publikum langs vejen op til Møllen. 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 personlig tale. 

Festen i forsamlingshuset blev som sædvanligt et tilløbsstykke, og heldigvis havde vi også teltet til rådighed, 
så der blev plads til alle. Musikken fra salen blev transmitteret ud i teltet, så der kunne danses også her. 
 
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 til Børsen. Især naboerne omkring Forsamlingshuset var hårdt ramt. Som vi ved, er 
Fanø Cup aflyst, og måske var det derfor, at nogle unge mennesker fra Nordby havde fundet vejen til 
Sønderho. I hvert fald indrømmede nogle drenge fra Nordby efterfølgende, at de var synderne. Vi har ikke 
gjort mere ved sagen, da vi antager, at de unge har fået en lærestreg, men vi ved også, at det ikke bliver 
sidste gang, vi får gæster fra Nordby Sønderhodags nat. Derfor er det også aftalt i bestyrelsen, at der næste 
år skal være vagter udenfor Forsamlingshuset og på gaderne i Sønderho. Det må aldrig ske mere. 

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, og musikken leveres af Dorte Uhrbrand, 
Henriette Løvdal og Malene Bech. Entre gratis for medlemmer, øvrige 75,-. Der kan købes drikkevarer og 
lidt spiseligt i baren. 

På gensyn 

Fonden Gamle Sønderho 

 
 


