
Sønderho den 2. juli 2020 

Kære medlemmer. 

Vi er rigtig glade for at kunne fortælle jer, at vi nu har fået tilladelse af myndighederne til at afholde en 
alternativ Sønderhodag den 19. juli, og at lodseddelpigerne som sædvanligt vil sælge lodsedler i ugen op til 
Sønderhodag. Vi håber at få en rigtig festlig alternativ Sønderhodag. 
Her kommer de nærmere detaljer om arrangementerne: 

Lodseddelpigerne: 
Forældre og bedsteforældre bedes henvende sig til Susanne på tlf. 51501850  med henblik på at få 
udleveret en dragt. Udleveringen vil finde sted enten fredag den 10. juli kl. 10-12, lørdag den 11. juli kl. 10-
12 eller søndag den 12. juli kl. 16-18. 
Da vi stadig har Coronatider, vil salget af lodsedler foregå på en lidt anden måde i år. Grupperne vil blive på 
max 4, og vi vil fordele de forskellige grupper, så halvdelen skal gå mandag, onsdag og fredag og den anden 
halvdel tirsdag, torsdag og lørdag. Alle grupper må gå på Sønderhodag, hvis der stadig er lodsedler tilbage. 
De resterende lodsedler samt penge skal afleveres senest søndag kl. 16 til Susanne. 
Alle lodseddelpiger møder med forældre/bedsteforældre mandag formiddag kl. 9 i Sønderho 
Forsamlingshus. Ingen skal tage dragt på hjemmefra, da vi endnu ikke ved, hvem der skal gå mandag eller 
tirsdag. Men alle skal medbringe den udleverede dragt samt knappenåle og evt. broche. Tirsdagspigerne 
må opbevare dragten i Forsamlingshuset til næste dag. Vi opfordrer alle til at hjælpe med påklædning og 
kludebinding. Vi laver som sædvanligt et lille kursus for interesserede, og vi håber naturligvis, at så mange 
som muligt bliver i stand til selv at binde klude på lodseddelpigerne. Vi har lavet en lille video, der viser 
hvordan, og den kan man se på Fondens hjemmeside www.fondengamlesonderho.dk. Det vil være en god 
ide at kigge på den, inden vi mødes. Husk også at medbringe en kurv, hvis I har en sådan. 
Pigerne vil udover lodsedlerne få udleveret en lille flaske sprit, så man kan spritte hænderne på kunden, 
inden kunden selv tager lodsedler op af kurven og betaler med enten Mobile Pay eller kontanter. 

Generalforsamlingen: 
Generalforsamlingen vil finde sted lørdag eftermiddag den 18. juli kl. 14 i Sønderho Forsamlingshus. Som 
følge af de ændrede retningslinjer kan vi nu holde mødet indendørs. Der vil imidlertid ikke blive dækket 
kaffebord som sædvanligt, men kun opsat stole på rad og række med afstand. Der vil være høflig 
selvbetjening, hvis man vil have en kop kaffe og et stykke kringle. Ligeledes vil man kunne købe øl og vand i 
baren. Vi glæder os til at se jer. 

 

Den alternative Sønderhodag: 
Fonden Gamle Sønderho har fået tilladelse til at afholde en alternativ Sønderhodag i henhold til de 
gældende retningslinjer.  
Brudefolket i brudedragter vil danse de 3 brudedanse på 5 forskellige steder rundt omkring i byen. 
Der må max. være samlet 100 personer ad gangen, og derfor opfordrer vi til, at man kun møder op på en af 
lokaliteterne for at overvære brudedansen, og at man vil respektere en evt. henstilling om at gå videre til et 
efterfølgende dansested. Der skal sprittes hænder og holdes afstand som sædvanligt. 
Vi vil henstille til, at man ikke kører ind i Sønderho, men parkerer på de anviste P-pladser: 
På østsiden af Landevejen fra Ny Kirkegård til Digevej, i Kalvekrog, ved kirken, ved rutebilstationen, ved 
Bakskuld og på strandingspladsen over for Camping Klitten. 

 

http://www.fondengamlesonderho.dk/


Program: 
kl. 11.00    Festgudstjeneste i Sønderho Kirke v/ Miriam Florez  
                   Max 75 gæster i kirken 
Kl. 13.30    Brudedans ved Børsen 
Kl. 14.30    Brudedans på skolens sportsplads 
Kl. 15.30    Brudedans ved Sønderho Kirke  
Kl. 16.30    Brudedans ved mejerikrydset (Nanas Stue) 
Kl. 17.30    Brudedans ved Uldsnedkeren 

Derudover vil vores fantastiske musikere fra Sønderho spille på frivillig basis forskellige steder i byen, og her 
kan man danse en sønderhoning, hvis man får lyst. 
Det vil glæde os, hvis man vil holde en lille fest/bal hjemme i egen have og tage en fanødragt på, hvis man 
har sådan en. Vi kan desværre ikke udleje dragter eller binde klude på jer, men kig på videoen på Fondens 
hjemmeside. 
Vi vil dog iklæde en flok unge piger/kvinder en af hver af flg. dragter: 
Konfirmand (reserveret) 
Høstpige (reserveret) 
Kirkekone (reserveret) 
Hverdagsdragt 
Festdragt 2 stk 
Enkedragt 

Hvis nogen kunne have lyst til at tage en sådan dragt på og gå rundt i Sønderho søndag eftermiddag, vil det 
glæde os meget. Ring til Susanne på 51501850. 

 

På glædeligt gensyn 
Susanne Winsløw 
p.v.a. bestyrelsen for Fonden Gamle Sønderho. 
 

 

 
 

 

 
 


