
Til beboere, gæster, sommerhusejere og alle med interesse og kærlighed 
til Sønderho! !
En ny forening har set dagens lys:  !
	 	 “Foreningen for bosætning af børnefamilier i Sønderho” !
Med denne skrivelse ønsker vi at gøre kort rede for baggrunden for foreningens opståen, og 
give et billede af hvad dens fremtidige arbejde vil bestå af. !
Bakskuld har det seneste år været alvorligt truet. Børnetallet har været lavt, og der er 
blevet set kritisk på det ekstra tilskud det kræver at opretholde den.  
Kort før sommer skete der det som ikke måtte ske: To børn blev flyttet til Odden børnehave 
i Nordby fordi deres mor (Maja Schwarz) ikke kunne nå at hente dem indenfor Bakskulds 
åbningstider grundet arbejde. 
Her var gode råd dyre. Uden de to børn ville vores børnehave lukke med kort varsel. !
Derfor besluttede vi at skabe et frivilligt netværk som kunne gå ind og varetage pasning af 
de to børn hver eftermiddag så de kunne blive i Bakskuld. Både for byens, men også deres 
egen skyld, det er nu engang her de gerne vil være. Det lykkedes! De to børn er nu atter i 
Bakskuld, og institutionen er reddet - indtil videre. !
Vi kan ikke imidlertid ikke blive ved med at magte denne opgave alene, og det er heller ikke 
rimeligt overfor børnene at de hele tiden skal hentes af nye ansigter. For at skabe en stabil 
situation både for børnene, deres mor og Bakskuld har vi besluttet at ansætte en 
kvalificeret person til at hente dem tre gange om ugen fremover. Det er også lykkedes! 
Vi er så heldige at Anne Zeuthen gerne vil varetage denne opgave, og det er alle meget glade 
for. !
Nu står vi overfor en ny udfordring, nemlig den økonomiske. Anne skal have løn. 
Og for at gøre det på en redelig og ordentlig måde besluttede vi at stifte en forening for at 
kunne søge bidrag gennem medlemmer og støttearrangementer og skattemæssigt være 
helt på det tørre. 
Men hurtigt indså vi at en sådan platform måske ikke var nogen dårlig ide hvis man tog 
kikkerten for øjet og så lidt længere ud i fremtiden for Sønderho. Hvad ønsker vi for byen 
som et familievenligt og attraktivt sted at være? Kan vi selv være med til at præge 
tilflytningen af børnefamilier fremover? Hvad skal der til for at stabilisere 
børnepasningsområdet osv osv.  !
Der er nok at gøre. Derfor dette brede navn. Vi ønsker altså med denne forening ikke blot at 
redde en sårbar situation for Bakskuld, vi ønsker at udvide informationsniveauet, PR 
værdien, dokumentationsområdet og netværket for kommende tilflyttere.  !
Nummer et er lige nu Bakskuld! Har vi ikke en børnehave får vi næppe flere børnefamilier. 
Derfor skal vi have stabiliseret pasningsordningen de næste to år, og det kan i være med til 
at sikre med et medlemsskab og bidrag af enhver størrelse. !
Derudover støtter i også et stykke arbejde som vi gør af hjertet fordi livets kommen og gåen 
også er et vilkår for vores dejlige by. Vi er af den overbevisning at mange flere unge familier 
ville kunne have glæde at at bosætte sig her, men der skal gøres mere for synlighed, 
netværk og diverse initiativer. !
Støt foreningen, støt Sønderho! 


