Medlemsbrev juni 2021

Kære medlemmer af Sønderho Havn Støtteforening
12 års arbejde med genetablering af den tilsandede Sønderho Havn er afsluttet. Lørdag 26. juni 2021 kan vi
fejre, at sejlrenden er blevet uddybet, og at der igen er gennemstrømning af tidevand. Det er nu muligt at
sejle til Sønderho og herfra for eksempel til Ribe og Mandø, tage på fugletur, sælsafari eller bare en kort tur
til den store østersbanke ved Lundvig Løb – kun tyve minutters sejlads fra Sønderho. Men ikke mindst glæder
det os, at anstrengelserne har ført til, at livet ved Børsen og havnen er blomstret op. Når bådene kommer og
børn, sæler og vinterbadere også boltrer sig ved havnen, bliver det ikke meget bedre.
Sønderho Havn Støtteforening takker Fanø Kommune for det fine samarbejde og vil også meget gerne takke
alle vores medlemmer og støtter for de 10 mio. kr., som det hele har kostet, og for uvurderlig opbakning hele
vejen igennem - ikke mindst fra borgerne i Sønderho.
Den 26. juni håber vi på godt vejr (vestenvind, så der er masser af vand og både i havnen) og stort fremmøde.
Corona-restriktionerne er lempet, så vi nu må være 500 personer på festpladsen ved Børsen, og der bliver
musik, sang, taler og festligt samvær.
Program for Havneindvielse 26. juni 2021

13:00
Festpladsen åbner, salg af pølser, bakskuld, øl, vand,
fanøkringle og kaffe.
Musik v/Peter Uhrbrand og Ole Mouritsen.
13:30
Konferencier Stella Husted Krogager byder velkommen.
Musik v/Peter Uhrbrand og Ole Mouritsen.
14:00
Velkomst v/Anders Bjerrum, formand.
Åbningstale v/borgmester Sofie Valbjørn.
Tale v/Lars Holleufer, Boghandler Henning Clausens Fond.
Tale v/udvalgsformand Christian Lorenzen, Fanø Kommune.
15:00
Festsang og fanødans.
16:00
Mulighed for sejlture i Slagters Lo.
18:00
Officiel del af programmet slutter

Alle er velkomne til at deltage. Adgang ifølge gældende coronaregler.
Generalforsamling søndag 27. juni2021 kl. 14

Den ordinære generalforsamling afholdes søndag 27. juni kl. 14 i Forsamlingshuset. Dagsorden ifølge
vedtægterne.
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Slagters Lo fra Lundvig Løb til Dybet er blevet prikket
Sønderho Kystredningsstation har for første gang i mange år kunnet prikke en sejlbar rende. SHS glæder sig
over det fine samarbejde med redningsstationen og over, at stationen nu kan anvende renden til opgaver i
Knudedyb mellem Fanø, Mandø og fastlandet. Det er en vigtig sidegevinst ved projektet, at
redningsstationens responstid kan forkortes med op til 45 min, da man kan spare omvejen fra stranden rundt
om Langjord.
Ny Vejrstation ved Sønderho Havn
Fanø Kommune opsætter en vandmåler i havnen og SHS har ansøgt Sønderho Antenneforening om tilladelse
til at opsætte en vejrstation i antenneforeningens mast. Når de to stationer i løbet af kort tid er etableret vil
alle kunne følge de helt aktuelle vejr- og vandforhold ved Sønderho på DMIs hjemmeside.
Fanø Brugsforening har bevilget det første beløb og SHS er optimistiske med hensyn til at få det resterende
beløb i hus inden sommer.
Ny flydebro i havnen
Den nye flydebro er på plads ved broen ved
Børsen.
Flydebroen er sponsoreret af en række
Fanøfirmaer: DANIBO, NYBOLIG FANØ, FANØ
SKIBSROM, EDC FANØ, OLESEN OG JENSEN,
DERES
BLIKKENSLAGER,
JACOB´S
TØMRERFIRMA, SØNDERHO TÆKKEFIRMA,
FRITS BRINCH OG SØNNER, VIGGO
SØRENSEN´S TØMMERHANDEL, JEPSEN VVS &
MONTAGE
/
FANØ
VVS,
FANØ
BRUGSFORENING, FANØ SPAREKASSE, DAN-EL
A/S, SPAR FANØ, FISMO Aps
Stor tak til firmaerne og til Lars Schou, der har
stået for indsamlingen.

Turbådene Martha og Mandøpigen i Sønderho
Vi glæder os meget over at både ”Martha” og
”Mandøpigen”, allerede inden indvielsen har
besøgt Sønderho Havn. For første gang i
umindelige tider satte en turbåd gæster i land i
Sønderho, da Mandøpigen lagde til den 15. maj
på en tur fra Kammerslusen. Det var et stort
øjeblik, hvor en drøm gik i opfyldelse.
Der er foreløbigt ikke planer om faste ture med
turbådene fra Sønderho i år, da vandtiden skal
være med, og vi skal være helt sikre på
sejlforholdene, sådan som det altid har været i
Vadehavet. Men specialture kan arrangeres i
samarbejde med Poul Erik Fredskild, pef@bb-
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mandoe.dk , Mandøpigen. Som dybdeforholdene er nu, er renden sejlbar omkring normalt højvande, ca. 2
timer før højvande og 1 time efter. Vi håber, at det bliver muligt, at sejle på alle vandtider, når Fanø
Kommunes projekt for forstærkning af Sønderhodiget kommer i gang næste år.
Kåveren - Fanøs vartegn
I den ny udgave af Trap Danmark, som
netop er udkommet, er der et helsides
billede af Kåveren. Det er en
blåstempling af det gamle pejlemærke
som Fanøs vartegn.
Efter 10 år i sol og blæst trænger Kåveren
til maling, så den kan stå flot til
indvielsesfesten.
Offshorefirmaet
Muehlhan har sponsoret malerarbejdet
og Fanø Kommune betaler malingen.
Malerarbejdet udføres af firmaets
erfarne klatrere.
Formidling af Verdensarven ved Børsen
Byrådet har besluttet, at området ved
Børsen
skal
udvikles
som
et
nedslagspunkt
for
formidling
af
Verdensarven. Det sker i samarbejde
med Nationalpark Vadehavet og SHS.
Kommunens andel af udgifterne er afsat
i budgettet, og der er desuden afsat
midler fra Nordea-fondens bevilling til
Nationalparken til formålet. SHS har
medvirket
til
at
udvikle
den
grundfortælling, der skal formidles og på
baggrund af det offentlige møde i forsamlingshuset i januar sidste år, er foreningen og kommunen enige om
at bibeholde områdets karakter af naturhavn med færrest mulig forstyrrende elementer. Derfor er der en
oprydning i ”skilteskoven” i gang, og der vil i løbet af den kommende tid ske flere små forbedringer, så
området bliver endnu mere attraktivt.
Find nye medlemmer til Sønderho Havn Støtteforening
Foreningen opfordrer sine medlemmer til at invitere alle de, der sætter pris på livet ved Sønderho Havn til at
melde sig ind i støtteforeningen for på den måde at sikre havnens fremtid. Årskontingentet er 150 kr. og man
kan melde sig ind ved at sende en mail til info@sonderhohavn.dk
Vi håber at se mange af jer i weekenden 26.-27. juni.
Mange hilsner fra bestyrelsen
Anders Bjerrum, Helle Holm-Nielsen, Stella Husted Krogager, Hans Fischer-Nielsen, Kåre Traberg Smidt, Willy
Morgenstern og Christian Fischer.
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