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JEFA
Gardiner
v/Frank Bredahl

Stenhuggervej 9 . 6710 Esbjerg V . Tlf. 2392 7814

Med mere
end 30 års 
erfaring

Gardiner til ethvert formål

Stort udvalg indenfor:
• Gardiner
• Solafskærmning 
• Insektnet

Gratis og 
uforpligtende 
opmåling og 
rådgivning!

Åbningstider: Mandag-Fredag: 10.00-17.30,  
Lørdag: 10.00-15.00

Garant Esbjerg
Stormgade 133, 6715 Esbjerg,  
Tlf. 79 13 78 78, www.garant.nu

GARANTBUSSEN  
er kommet fast til Fanø

Vores lokale Fanømand 
Erik Hoe, er klar til at 
betjene jer, med gulve, 

tæpper og gardiner. 
Han har prøver i bussen 

og er klar til hurtig 
udrykning.

Erik kan kontaktes på  
erik@garant.nu 

eller tlf. 79137878 - 
40304903

   

Ring nu til Anne-Grete Madsen 25 27 80 01
eller John Christensen 25 27 80 16 og få en
uforpligtende snak om udlejning af dit sommerhus

150 kroner eller 20 euro ved indgangen fra kl. 18.30.  
Børn og unge 0-16 år: Fri entré  -  Kontant eller MobilePay

Esbjerg International  
Chamber Music Festival
15 koncerter fra den 6. til den 23. august 2020 

Vi er glade for at kunne præsentere fem koncerter på Fanø  
fra den 6. til den 20. august. Alle koncerter starter kl.19.30

Læs mere om Festivalen på www.eicmf.dk

Program:
TORSDAG DEN 6. AUGUST I SØNDERHO KIRKE
“Forever Bach”  - Bach: Goldberg Variations for strygetrio

TORSDAG DEN 13. AUGUST I SØNDERHO KIRKE
“Bruckner og Arensky - to store romantikere”  
- Bruckner: Strygekvintet og Arensky: Kvartet

TIRSDAG DEN 18. AUGUST I NORDBY KIRKE
“Sorrig og Glæde” - Mozart: Hornkvintet, Bridge: Lament,  
Fanny Mendelssohn: Strygekvartet og Beethoven: Strygekvintet ”Storm”  

ONSDAG DEN 19. AUGUST I SØNDERHO KIRKE
“Fra Beethoven til jazztrompetisten Marsalis”   
- Bridge: Lament, Beethoven: Fløjteserenade og Wynton Marsalis: Meeelaan 

TORSDAG DEN 20. AUGUST I SØNDERHO KIRKE 
“Musikkens oversete kvinder” - Hildegard von Bingen, Fanny Mendelssohn 
og Emilie Mayer: Strygekvartetter 
Dvorak: Strygekvintet ”American” 

 

macrovector/Freepik

 
 

Nu også dronefotografering!

Sønderhodag 
overvandt 
regn og corona
FESTLIGHEDER – Hver-
ken truslen om regn eller 
corona kunne tage glan-
sen af Sønderhodagen, der 
traditionen tro blev en fest 
for både små og store, ikke 
mindst til glæde for øens 
turister, der valgte at møde 
talstærkt frem.

Festdagen startede i den 
smukke Sønderho Kirke 
med de 15 kirkeskibe, hvor 
kirkeværge Carl Martin 
Christensen havde taget 
opstilling med sin lille 
sorte bog ved våbenhuset 
for at sikre, at højst 75 kir-
kegængere fik adgang til 
gudstjenesten.

”Det er mig, der tæller, 
hvor mange der må komme 
ind,” forklarede han og var 
glad for, at han slap for at 
afvise nogen i døren.

Præsten Miriam Florez’ 

prædiken tog udgangs-
punkt, i at nåden er alt, og 
kom i den anledning med 
en opfordring til, at vi skal 
lade være med at stræbe 
efter at blive noget, fordi vi 
jo allerede er noget, skabt i 
Guds billede. Desuden bød 
højtideligheden på musi-
kalske lækkerier. Den kon-
servatorieuddannede Kri-
stian Bugge, der selv er gift 
i kirken, akkompagnerede 
nemlig i dagens anledning 
organisten, og spillede 
sønderhoninger både ved 
gudstjenestens start og ved 
den traditionelle dans ned 
af kirkegulvet ved afslut-
ningen.

Solen viste sin nåde
Uden for besluttede solen 
sig for at vise arrangemen-
tet nåde, og spredte sine 
stråler over de mange fest-
klædte sønderhoninger og 
de nysgerrigere tilrejsende, 
der op ad dagen fyldte ga-
der og pladser i Sønderho. 

Især ved Børsen måtte 
dagens coronavagter i de 
gule veste på arbejde, da 
hundredevis af gæster 
ville se den traditionelle 
brudedans med de kække 
ungersvende og de stovte 
brude med de store farve-

rige blomsteropsætninger i 
håret. Det gik såmænd fint 
med at begrænse antallet af 
gæster til hundrede inden-
for de rød-hvide afspærrin-
ger. Udenfor stod der imid-
lertid langt flere, der nød 
vejret og forsøgte at fange 
et glimt af danserne bag af-
spærringerne, mens de nød 
udsigten og musikken.

Glemt af byens fortid
I løbet af dagen blev brude-
dansen med de tre brude-
stykker, den søde, den sure 
og den bitre, dog gentaget 
fire andre steder i byen, 
så alle fik set det hele og 
Sønderhodagen lignede 
på mange måder sig selv, 
trods de lidt usædvanlige 
omstændigheder.

Rundt om i byen van-
drede børn, voksne og æl-
dre iført de traditionelle 
klæder, og Gertrud Exner 
havde arrangeret en række 
tableauer på byens pladser, 
så man kunne betragte de 
mange fine dragter på nært 
hold og få et glimt af byens 
fortid midt i nutiden.

En givtig dag
For de handlende blev det 
også en givtig dag. Turi-
sterne stod tålmodigt i kø 

for at få vaffelis eller sidde-
plads på en af restauranter-
ne. Andre valgte at slippe 
for de længste køer, forsy-
nede sig ved de opstillede 
gadekøkkener og slog sig 
ned på enhver ledig grøn 
plet eller bænk i byen.

”Selv om jeg ikke har 
gjort kassen op endnu, så 
har vi haft travlt,” forklare-
de Andre Neitzel, mens han 
langede grillpølser over di-
sken uden for Kromanns 
Hotel, hvor gæsterne stod 
tæt for at høre musikken og 
stille sulten i solen.

”Selv om coronaen må-
ske har gjort lidt, så har vi 
været heldige med vejret,” 
konstaterede han.

Og da dagen sluttede, 
krammede de ældre og sag-
de på gensyn i 2021 til hin-
anden, mens de lidt yngre 
begyndte at se sig om efter 
de steder, hvor festen skulle 
fortsætte om aftenen.

Tekst og foto:  
Per Roholt Pedersen (DJ)

Ingen blev afvist til gudstjenesten, selv om kun 75 personer måtte deltage

Møllejubilæum i Sønderho

HISTORIE – Vindmøllen 
i Sønderho fylder 125 år i 
år, og det fejres søndag den 
2. august klokken 14-17 på 
møllebanken, fortæller Su-
sanne Winsløw, formand 
for Fonden Gamle Sønder-
ho.

”Jubilæet vil byde på 
underholdning af Shanty-
koret, Tove de Fries og en 
monolog af Jeppe Brixvold, 
som fortæller historien om 
Pastor Engelstofts bedrif-
ter. Derudover vil Niels 
Brink rundvise i møllen, og 
vi vil servere smagsprøver 
på brød bagt af vores eget 
mel. Derudover vil vi sælge 
Fanøkringle sponsoreret af 
Sønderho kro, kaffe/punch, 
øl og vand”. 

”Vi hjælper med at sætte 
klude kl. 13 ved møllen, 
idet vi håber på, at mange 
vil møde op i dragt for at 
festliggøre dagen. Alt sam-
men selvfølgelig under 
hensyntagen til de gælden-
de corona-retningslinjer,” 
fortæller hun.

”Møllen varetages i det 
daglige af vores dygtige 

møllelav, som mødes fre-

dag eftermiddag og tager 
beslutninger om forskel-
lige tiltag. Når vinden er til 
det, lader de vingerne køre. 
Lavet varetager også det 
praktiske arrangement om-
kring Sønderhodag, Dansk 
Mølledag og nu også Søn-

derho Mølles 125-års jubi-

læum. Tak for det,” slutter 
Susanne Winsløw.

På fanøposten.dk kan 
man læse om møllens hi-
storie.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Sønderho Mølle fejrer i år sit 125-års jubilæum søndag  
den 2. august

Sønderho Mølle fylder 125 år i år, og det fejres søndag den 2. 
august klokken 14-17.

På Sønderhodagen er dragterne en del af festen men traditionelt har de beskyttet kvinderne,  På Sønderhodagen er dragterne en del af festen men traditionelt har de beskyttet kvinderne,  
der tog det hårde slid i hjemmet og på markerne, mens mændene var til søs. De bar blandt  der tog det hårde slid i hjemmet og på markerne, mens mændene var til søs. De bar blandt  
andet struder foran mund og næse for at beskytte sig mod sandflugten.andet struder foran mund og næse for at beskytte sig mod sandflugten.

Selv om man skal danse brudedans seks gange på en dag, kan man godt være både Selv om man skal danse brudedans seks gange på en dag, kan man godt være både 
stolt over og glad for at være med til at holde en unik tradition i hævd – ikke stolt over og glad for at være med til at holde en unik tradition i hævd – ikke 
mindst når brudens blomsteropsætning er så smuk.mindst når brudens blomsteropsætning er så smuk.

Som altid var mange børn og unge iført de traditionelle klædedragter,  Som altid var mange børn og unge iført de traditionelle klædedragter,  
og det gav anledning til mange gode snakke på tværs af alder.og det gav anledning til mange gode snakke på tværs af alder.

Musikerne Henrik Bay (tv), Kristian Bugge og Nils Musikerne Henrik Bay (tv), Kristian Bugge og Nils 
Thorlund spillede op til dans på byens pladserThorlund spillede op til dans på byens pladser

Lille Iben var i dagens anled-
ning klædt i en af de smukke 
dragter fra Fonden Gamle 
Sønderho, der står som  
arrangør af Sønderho- 
dagen


