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Glædelig jul og godt nytår fra Sønderho Havn 

 

Kære medlemmer 

Sønderho Havn Støtteforening ønsker hermed alle medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår.  
 
Vi har haft et travlt år og nåede flere milepæle, den største af dem alle var åbningen af havnen i juni i år. 
Solen skinnede, vandet i renden var med os, skibene Rebecca og Vadehavet mange både, kajakker og 
kanoer besøgte os, og der var musik og glade mennesker overalt ved Børsen, det var en dejlig dag. 

 

 
 
Christian Fischer inspicerer skibene, Rebecca og Vadehavet, der netop er ankommet ad renden og ligger ved 

pontonen forenden af den nye bro 

 
Det er meget glædeligt, at der i år har været mere end 50.000 besøgende ved havnen. Rigtigt mange har 
haft gode oplevelser i renden, hvad enten de har været i båd, kano eller kajak eller som brætsejlere og 
vinterbadere. Vinterbaderne er i gang igen og Borgerforeningen har bevilget dem en trappe eller stige, så de 
lettere kan komme i og op ad vandet. Der arbejdes på at få dette etableret så hurtigt som muligt. Livet ved 
Børsen og på broen er blevet, som vi håbede på. 
Selv HM Dronningen besøgte havnen den 1. september i forbindelse med sit officielle ophold på Fanø, og 
hvor Borgmester Sofie Valbjørn havde ønsket at Dronningen skulle orienteres om vores projekt.  
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Dronningen får udpeget Mandø af Lauritz Holm-Nielsen 

 
Miljøminister Lea Vermelin har besøgt havnen for at hun ved selvsyn kunne se mulighederne og fordelene 
ved at hente materiale til diget i Dybet og i Slagters Lo. Netop forstærkning af diget stod højt på den politiske 
dagsorden i den netop overståede kommunale valgkamp. Når digebyggeriet gennemføres, bliver det også til 
stor fordel for havnen fordi renden så får fuld bredde og dybde, og så håber vi, at sejladsen til og fra 
Sønderho vil kunne foregå på alle vandtider. Bestyrelsen følger nøje med i udviklingen, og vil selvfølgelig 
holde foreningens medlemmer à jour. 
 
Ud over at 2021 blev året hvor vi kunne holde en meget vellykket indvielse af havnen fik vi også bygget en 
ny solid og permanent bro med en meget flot flydebro. Flydebroen blev sponsoreret af lokale virksomheder 
og støtter, det er dejligt at mærke opbakningen til vores havn. I skrivende stund er vi i færd med at indkøbe 
og opsætte en vejrstation og Fanø Kommune opsætter en vandstandsmåler, så sejlere via DMI kan få de 
vand- og vindmålinger de har brug for, for at kunne vurdere sejlforholdene.  
 
Det nye år står for døren og bringer med sig en helt ny etape for vores havn. For at markere dette, er 
bestyrelsen i gang med en opdatering og opfriskning af hjemmesiden, så den vil appellere endnu mere til 
vores medlemmer og til alle, der er interesserede i havnen. Vi vil gerne takke alle for et forrygende 2021, og 
endnu en gang tak til alle I der i årenes løb har bidraget til, at vi er nået så langt. Vi håber på lige så stor 
interesse og opbakning i det nye år.  
 
Bestyrelsen ser frem til et aktivt 2022, og ønsker alle en glædelig jul og et godt sejlerår  

 

Helle Holm-Nielsen, Brian Schmidt Nielsen, Stella Husted Krogager, Hans Fischer Nielsen, Christen 
Thygesen, Christian Fischer, Nicolaj Golles Rasmussen 


