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Oplysninger om Søndervig Beboerforening
Post til foreningen kan sendes til: Søndervig Beboerforening, 
c/o Ellen Marie Vestergaard, Tranekærvej 96, 7400 Herning 
(emv@virk-raad.dk)

Kontingent kan indbetales til foreningens konto i Ringkøbing 
Landbobank – reg. nr. 7670 konto 1530588.

Hjemmeside: www.sondervig.dk. Hjemmesiden er fælles med Søndervig 
Cen terforening. Vi opfordrer jer til at følge med på hjemmesiden, og tilmel-
de jer nyhedsbreve.

Vi er ved at samle mailadresser på vore medlemmer. Gå ind på hjemmesi-
den og udfyld dine oplysninger. Du kan også vedligeholde dine  oplysnin-
ger her.

Tilmeld dig også på Søndervig Beboerforening  
på Facebook og få information herfra.

Formand 
Ellen Marie 
Vestergaard
Tlf.: 2273 3858

Næstformand 
K. O. Jensen
Tlf.: 2499 9798

Kasserer 
Gert N. S. Jensen
Tlf.: 2067 4124

Arne Nørgaard
Tlf.: 4019 3854

Erland Nørgaard
Tlf.: 2623 9800

Keld Hansen
Tlf.: 9733 9600

Anna Maxen
Tlf.: 4021 7972

Suppleant
Lise Kroning
Tlf.: 9733 9034
Tlf.: 6127 9034

Suppleant
Nils Christiansen
Tlf.: 4041 2652

nilsarkitekt@gmail.com

maxen@jensen.mail.dk

sdrsuper@post.tele.dk

info@westerland.dk

avanti@postkasse.com

gje@herningvand.dk

K.o.jensen@mac.com

emv@virk-raad.dk

RABATAFTALER MED 
BEACH BOWL
FITNESS:
Som de forrige år 
er der som medlem 
af Søndervig Bebo-
erforening rabat i Søndervig Fitness Center. Medlemmer af vores for-
ening kan købe et 10 turs kort til Fitness centret for 300 kr. hvor det 
normalt koster 475 kr. for et 10 turs kort.

BOWLING:
Aktivitetsnøglen giver adgang til én gratis bowlingbane i én time.
Banen kan bookes ved personligt fremmøde.
Efter endt bowling, kan én ny bane bookes.

FITNESS:
Aktivitetsnøglen  
giver fri adgang til 
Søndervig Fitness.

TENNIS:
Aktivitetsnøglen giver 
adgang til én gratis 
tennisbane i én time. 
Banen kan bookes ved 
personligt fremmøde. Efter endt spil, kan én ny bane bookes.

INTERNET:
Aktivitetsnøglen giver 15 minutters fri internetadgang.

GOLF:
Aktivitetsnøglen giver frit spil på   
Adventure Golfbanen.

UDSTYR:
Der kan lejes bowling sko, golf-
køller, tennisketsjer, tennisbol-
de og spinning sko for kr. 12,- 
pr. person.

Nøglerne kan købes 

hos Beach Bowl eller 

udlejningsbureauet

Pris for Key2Activity pr. år.:

Ejer af sommerhus.

(Kun familier der bor sammen): ............... 1
.100 kr.

Sommerhus til udlejning eller ved 

flere ejere:..................
..............1.750 kr. - 2.550 kr.

Alt efter hvor de ligger.

Fastboende max. 2 på adressen: ............. 2.250 kr.

post@soendervigcamping.dk
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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Dagsorden er i henhold 
til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Det reviderede regnskab forelæg-
ges til godkendelse

4. Indkomne forslag – herunder for-
slag til vedtægtsændring

5. Valg af bestyrelse og suppleanter

6. Eventuelt

Forslag til behandling på general-
forsamlingen skal være bestyrel-
sen i hænde senest 7 dage før ge-
neralforsamlingen. 

Forslag bedes sendt til Ellen Ma-
rie Vestergaard, Tranekærvej 96, 
7400 Herning.

Der serveres som sædvanlig sup-
pe fra kl. 12.30 til kl. 13.30. 

I forbindelse med generalforsam-
lingen vil der komme indlæg fra 
RAH om muligheden for at få Fi-
berbånd. 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling 
på Beach Bowl lørdag den 8. april 2017 kl. 14.00

Søndervig Byfest
Foreningen bag Søndervig Byfest, 
vil igen i år afholde byfest i Sønder-
vig. Ligesom sidste år, bliver det d. 
3. lørdag i August – dvs. lørdag d. 19. 
August. 

På facebook.com/Soendervigbyfest 
vil der løbende blive opdateret med 
program osv., ligesom der vil stå 
hvornår billetterne kommer til salg, 
samt hvor de kan købes. 

Julekoncert 2017
Julekoncerten i 2017 bliver søndag 
19. november kl. 15.00. Det plejer 
at være en dejlig måde at komme 
i julehumør på. Omdrejningspunktet 
bliver igen Ringkøbing Big Band un-
der ledelse af Flemming Nordenhof 
samt Klittens Tenorer og Helligånds-
kirkens kor fra Hvide Sande. Igen i år 
bliver der mulighed for at deltager-
ne kan synge med på nogle af san-
gene. Der serveres gløgg og æble-
skiver som en del af arrangementet. 
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Vejvedligeholdelse og naturpleje i Søndervig
Grundejerforeningen Søndervig Be-
boerforening varetager vejvedlige-
holdelsen for private fællesveje i 
området, hvor de fleste af beboer-
foreningens medlemmer har som-
merhuse/grunde.

Søndervig beboerforening har af-
talt med Ringkøbing Skjern-Kom-
mune, at kommunen opkræver bi-
drag over ejendomsskattebilletten, 
hvorefter kommunen overfører be-
løbet til beboerforeningen med fra-
drag af kommunens opkrævningsbi-
drag. Kontingent er uændret i 2017.

Beløbet indsættes på en særskilt 
konto forbeholdt vejudgifter m.v. 
som fremgår af vedhæftede regn-
skab.

Følgende veje er omfattet af denne 
ordning:
Troldedalen, Holdvej, Sand Holms 
Vej, Hafavej, dele af Nordsøvej, Slet-
ten, Plantagevej, Molsvej, Harbo 
Stagesvej, Solvej, Hjelmevej, Fyrre-
krat, Hvidbjergvej, Krattet, Marehal-
men, Lyngen, Anders Juhls vej, den 
sydlige stikvej ved Lodbjergsvej og 
Fortunavej.

Bestyrelsen har valgt at fortsætte 
samarbejdet med Holmsland Ma-
skinstation i 2017, idet vi har gode 
erfaringer hermed.

Omfang af aftalen er følgende:

1. Vejafhøvling på stamveje og 
stikveje efter behov.

2. Udlægning af supplerende sta-
bilt grus efter behov.

3. Tilbud på udlægning af overfla-
debelægning (OB) efter tilbud i 
delområder.

4. Herudover vil der blive set på 
vejrabatter, hvor der er behov 
for en bredere vej mv. 

5. Klipning af hyben i vejkanter og 
stier i nødvendigt omfang.

 
Udover normal vedligeholdelse er 
det bestyrelsens hensigt fortsat at 
forbedre de mest belastede veje 
med udlægning af overfladebelæg-
ning (OB) – dette er i de sidste regn-
skabsår udført på flere tilslutninger 
ved Krattet, del af Hafavej samt en 
delstrækning på Marehalmen.

OB-belægningen er udført i en rød/
lerbrun farve som passer pænt til 
naturmaterialer.

Også i 2017 forventer vi, at der ud-
føres forbedringer på de mest bela-
stede veje med udlægning af OB be-
lægning.
Ved udbygning af bedre veje vil der 
også opstå behov for chikane til fart-
dæmpning på flere strækninger   
Der er en forsøgsordning på Nord-

søvej samt nordlige del af Hafavej, 
og hensigten er at udbygge med et 
større antal på OB belagte veje.
De udlagte fartdæmpende måtter er 
beregnet til 30 km i timen.

Vejvedligeholdelse i de nævnte om-
råder omfatter ca. 1.000 sommer-
hus/grundejere. Der forekommer 
stadig veje i området, som ikke er 
med i grundejerforeningens op-
krævning af vejbidrag – disse veje 
vil med administrativ fordel kunne 
indgå i ordningen, såfremt der er in-
teresse herfor.

Sandfygning ved stier er et problem, 
som vi sammen med strandfogeden 
arbejder med. Der er periodisk lagt 
halm ud i stierne. Vi har arbejdet på 
at supplere dette med foreningens 
midler  i samarbejde med Natursty-
relsen og strandfogeden. Vi har prø-
ver på at fortsætte med dette i 2017.
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I Søndervig tilbydes adskillelige aktiviteter – både indenfor og 
udenfor, og hele året rundt. Siden Beach Bowl byggede fitnes-
scenter for efterhånden mange år siden, har der også været rig 
mulighed for at få sved på panden når man holder ferie. Men 
stranden har ikke været tænkt ind i dette før i 2015. 
På trods af et uforudsigeligt og mildest talt underfundigt dansk 
sommervejr, blev den daglige event en succes fra dag 1, og som 
dagene gik blev den ”faste motionsskare” større og større. Det 
resulterede i, at der til sidst i forløbet var omtrent 100 dagligt 
deltagende motionister med. 
Igen i 2017 bliver der morgengymnastik på stranden i uge 29 og 
30. 
Følg med på www.sondervig.dk og/eller tilmeld dig vores ny-
hedsbrev for at få seneste opdatering om aktiviteten.

Morgengymnastik på stranden

ÅRETS TEMA: ”LIVET UNDER HAVOVERFLADEN”
For 15. år i træk kan Søndervig Sandskulpturfestival 
byde gæster velkommen til en imponerende udstilling 
indenfor sandkunstens verden. Med afsæt i temaet ”Li-
vet under havoverfladen” vil 12.000 tons vestjysk sand 
blive forvandlet og formet til et mylder af havliv. Når fe-
stivalpladsen officielt åbner for publikum 27. maj 2017 
bliver folk således mødt af det rene van(d)vid fra de syv 
verdenshave, hvor kæmpemæssige blåhvaler fra Nord-
atlanten boltrer sig nær smukke og fantasifulde koralrev 
fra Stillehavet. Men træd vande varsomt! For i dybet lu-
rer piratfiskene på at angribe, når de legesyge delfiner 
har fanget din opmærksomhed.
Årets tema giver indblik i havdyrenes glubske og impo-
nerende verden, hvor både børn og voksne vil blive su-
get ind i en forestilling fuld af liv og eventyr.

148.200 gæster satte besøgsrekord i 2016
I 2016 besøgte et rekordstort publikum festivalpladsen 
i Søndervig, hvor temaet ”Afrikas vilde dyr” tiltrak hele 
148.200 gæster fra ind- og udland. Dette års tema byg-
ger videre på samme opskrift ved at invitere 40 dan-
ske og internationale sandskulptører fra øverste hylde. 
Og de har på forhånd varslet overraskelser og et impo-
nerende set-up. Flere af skulptørerne er gengangere fra 
Søndervigs første sandskulpturfestival i 2003 – de ved 
hvad der skal til for at forkæle et forventningsfuldt pub-
likum.
Specielt den 200 m lange og 7 m høje skulpturvæg er 
en publikumsfavorit, som år efter år fremhæves som 
festivalens helt store trækplaster. Der er åbent for pub-
likum i forbindelse med opbygningen af de forskellige 
hav- og dyreskulpturer, som påbegyndes 10 dage før 
den officielle åbning. Her kan man for alvor få indsigt 
i den kreative proces og opleve hvordan internationale 
topkunstnere skaber liv i deres håndværk.

Søndervig Sandskulpturfestival 
forvandler sand til vand

Årets tema præsenteres i samarbejde med 
WWF Danmark  
Søndervig Sandskulpturfestival har igen valgt at arbej-
de tæt sammen med WWF Verdensnaturfonden som i 
år sætter fokus på de truede dyrearter i havet rundt om 
i hele verden. Ved at støtte Verdensnaturfondes gode 
arbejde sætter Søndervig Sandskulpturfestival fokus på 
foreningens vigtige arbejde i beskyttelse af verdens fi-
skebestande og havnatur.
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Det blev jo desværre således, at det 
ikke lykkedes at få møllerne ved ky-
sten ved Søndervig taget af bordet. 
I starten af oktober vandt Vatten-
fall licitationen, og der blev skrevet 
kontrakt. Indtil det tidspunkt havde 
vi et håb om, at det ville lykkes at 
få vindmøllerne flyttet længere ud 
eller helt taget af bordet, men mu-
lighederne for det bliver mindre og 
mindre. Inden for forliget fra 2012 
ville møllerne kunne placeres i en 
afstand af 20 km fra kysten. Vat-
tenfall har valgt at placere møllerne 
så tæt på kysten som muligt ud fra 
de tilladelser, der er – absolut uden 
hensyntagen til turismen og tilsyne-
ladende også uden hensyntagen til, 
at det kan betyde større erstatnings-
krav fra sommerhusejerne – jfr. ar-
tiklen om værditabsordningen. De 
erstatninger skal Vattenfall betale. 
Vindmøllerne skal være 190 m høje. 
Det er væsentlig mere, end de møl-
ler vi i dag kender på land. Der skal 
være røde blinkende lygter for en-
den af hver række møller. 
Byggeperioden forventes at blive fra 
slutningen af 2017 frem til engang i 
2019. Det foregår på den måde, at 
der bankes fundamenter ned i hav-
bunden, som møllerne efterfølgen-
de monteres på. 

Planerne for kystnære 
vindmøller ved Søndervig

Strandgudstjeneste IGEN I ÅR arrangerer Søndervig Centerforening 
sammen med sognepræst Ole Lange fra Kloster 
strandgudstjeneste St. Bededag den 12. maj kl. 20.

Efter en kort gudstjeneste på 15 – 20 minutter vil 
Centerforeningen være vært ved servering af kaffe 
og varme hveder.

I løbet af sommeren vil der ligeledes blive afholdt 

Solnedgangsgudstjenester hver onsdag i uger-
ne 26 – 31. (første gang den 28. juni, sidste gang 
den 2. august). Disse afholdes af lokale præster og 
tidspunktet er kl. 21.

Alle gudstjenester afholdes på stranden i Søndervig, 
nedgang ved Badevej, og alle er så hjerteligt vel-
komne. Den danske sommer kan jo være lidt lune-
fuld … så husk varmt tøj, tæppe eller pude.
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Værditabserstatning
Der er ingen, der ved, hvad der skal 
til for at få erstatning. Det eneste 
man ved er, at hvis man ikke søger 
værditabserstatning nu, vil man al-
drig kunne i betragtning på et se-
nere tidspunkt. Derfor kan der ikke 
være tvivl om, at man skal rejse 
krav om værditabserstatning nu.
Det afgørende for beregningen af 
erstatningen er forskellen mellem 
prisen for sommerhuset før opstil-
ling af møllerne og prisen for som-
merhuset efter opstilling af møl-
lerne. Det er alle faktorer, der har 
betydning. Det gælder områdets 
værdi som sådan, det synsmæssige 
fra huset, lavfrekvent støj og lysfor-
urening (Søndervig området er i dag 
et af de områder i Danmark, hvor 
det er bedst at se stjerner). 
Værdien af sommerhuset/ejendom-
men afhænger meget af nærheden 
og kontakten til havet. Men nu bli-
ver havet mindre værdifuldt, og 
derved mister huset værdi, da det 
ikke vil have den samme interesse 
og herlighed som ved et hav uden 
vindmøller. 
Til støtte for ovennævnte skal vi 
fremhæve fra Energistyrelses rap-
port om:
”Analyse af vindmøllers påvirkning 
af priser på beboelsesejendomme”, 
fra marts 2016, som siger, at alle 
huse berøres -  ikke blot dem, hvor-
fra man fysisk kan se møllerne.
Her direkte citat fra rapporten:
Side 22, punkt 4.2.2: ”Dertil kom-

Fotostandpunkt 1, fra Badevej mod 

sydvest, kamera i kote 11,23. 

Afstand til møller ca. 6,5 km. 

Billedet er optaget med en 50 mm op-

tik. Betragtningsafstand 58 cm.

mer, at selvom huset ikke har direk-
te udsigt til vindmølleparkerne, kan 
prisen på huset stadig være påvirket 
af dem. Det sker f.eks. hvis udsig-
ten til vindmøllerne fra den nær-
liggende strand reducerer værdi-
en af nærhed til stranden, som er 
en komponent af den enkelte bo-
ligs værdi. Igen vil effekten gælde 
samtlige huse nær denne strand og 
med næsten samme påvirkning. Af 
samme grund kan den positive vær-
di af nærhed til stranden ikke adskil-
les fra den potentielt negative vær-
di af udsigt til havvindmøllerne fra 
stranden.
Vattenfall har svaret således på et 
spørgsmål fra et af bestyrelsesmed-
lemmerne i Stop Vesterhav Syd: 
”Hvis der ansøges om værditabser-
statning, vil den enkelte husejer få 
tilbudt, at der tages et visualise-
ringsbillede, hvor man selv har ind-
flydelse på fastlæggelse af foto-
standpunktet”.
Det lyder jo også meget godt og ri-
meligt, men det tager kun udgangs-
punkt i ejendommen, og hvad man 
kan se fra ejendommen, og ikke 
hvordan hele området bliver forrin-
get.
Det er vigtigt, at visualiseringen er 
retvisende for den fremtidige situ-
ation, man forventer vil være gæl-
dende. Her er interesserne ikke 
sammenfaldende.
Ser man på Stop Vesterhav Syds se-
neste visualiseringer af den fremti-

dige situation med kystnære hav-
møller og sammenligner dem med 
det Vattenfall præsenterer, så kan 
man roligt sige at forskellen er stor – 
meget stor. Alle kan gå ind på hjem-
mesiden for Stop Vesterhav Syd og 
se, hvordan det ser ud. 
http://www.stopvesterhavsyd.dk/
nye-visualiseringer/

Vi vil opfordre alle til at søge om 
værditabserstatning. Sig det til alle 
du kender. Bed dem gøre det sam-
me. Gå ind og hent inspiration på 
Stop Vesterhav Syds hjemmeside
Husk ansøgningen om værditabser-
statning skal være www.taksati-
onsmyndigheden.dk i hænde se-
nest den 03. april kl 16.00. Gå ind på 
hjemmesiden. Her findes informati-
on og ansøgningsskema.
http://www.taksationsmyndig
heden.dk/DA/Erstatning/Sider/
Erstatning.aspx

Der skal betales et gebyr på 4.000 
kr. ved indsendelse af ansøgnin-
gen. Dette beløb får man tilbage, 
hvis man får erstatning. Erstatnin-
ger under 1 % udbetales ikke. Man 
kan læse mere på Energinets hjem-
meside: 
http://energinet.dk/DA/Soeg/
Sider/ResultsNew.aspx?k=v%C3%
A6rditabsordningen

Man kan også ringe til dem og stil-
le spørgsmål. 
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Torsdag 20. oktober 2016 invite-
rede Søndervig Beboerforening til 
plantedag på Badevej i Søndervig. 
Der mødte ca. 30 morgenfriske børn 
og voksne op. Efter en kyndig vej-
ledning af strandfoged Leif Tarben-
sen, tag alle fat med spade og ma-
rehalm/hjelme. Især børnene hjalp 
med stor iver og i løbet af kort tid, 
stod der pæne rækker af marehalm 
langs klitfoden.
Efter et par timers plantning, var der 
sandwich og noget at drikke til alle. 
Stemningen var rigtig god. Det var 
sidste arbejdsdag i denne omgang, 
for Leif Tarbensen og hans faste sjak 
på omkring 10 gæve Vestjyder. De 
havde plantet marehalm langs klit-
foden, på en 10 kilometer strækning 
fra Holmsborgvej i syd til Sidselbjerg 
i nord.
19. oktober 2017 arrangeres der 
igen plantedag for alle i Søndervig.

Klitterne kalder

Badevej i Søndervig summer af liv, 
som på en varm juli dag i sommer-
landet. Temperaturen på 8 grader, 
minder dog ikke meget om sommer. 
Mere end 1200 friske mennesker 
mødes på Badevej i Søndervig, til 
årets sidste dukkert i Vesterhavets 
kolde bølger. Stemningen er fanta-
stisk høj, blandt alle der har taget 
udfordringen op på årets sidste dag.
Der bydes velkommen ved turistdi-
rektør Sebastian Schaper og da ned-
tællingen starter, får alle travlt med 
at smide morgenkåbe og overtøj. 
En blanding af hvin, latter og høje 
råb, bekræfter at ikke alle fremmød-
te, tilhører den barske skare af faste 
vinterbadere. 
Efterfølgende blev der budt på 
østers, champagne og kranseka-
ge på stranden. Det anslås at der 
udover de badende, var mere end 
3000 mennesker der kiggede på. 
Efter få år er Søndervig Vinterbade-
festival blevet en tradition for man-
ge. Det at gøre noget usædvanlig på 
årets sidste dag, er en god start på 
en festlig dag. 
Vi ses 31. december kl. 11.00 til årets 
sidste dukkert, kom i god tid.

Vinterbadefestival
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11. april          
11./13. april      
13. 16. april       

15. april        
12. maj (St. Bededag)       
24. maj  29. oktober   

25. maj     
23. juni        -  
27. juni     

2./9./16./23./30. juli       
4./11./18./25. juli     

4./6. juli     
5./12./19./26. juli       

10.  16. juli        
11./13. juli     
17.  23. juli       
18./20. juli     

22. juli    
24.  30. juli       
25./27. juli     

26. juli       
1./8./15. august     

1./3./8./10./15./17. august     
2. august       
2. august       
6. august      

6./13. august      
19. august    
19. august     -  

22./24./29./31. august     
10./12./17. oktober     

15.  16. oktober       
17. oktober     
18. oktober       

19./24./26. oktober     
19. oktober   

19. november      
31. december    

 
HVAD SKER DER I 2017  
VERANSTALTUNGEN 2017 

WWW.SONDERVIG.DK 

 OPLEVELSER 
ÅRET RUNDT 
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Søndagsjazz i Søndervig 2017
Traditionen tro holder vi igen i 2017 jazz kl. 13.00 på Beach Bowl om søndagene i højsæsonen. Der kommer 7 kon-
certer i denne sæson. 

Orkestrene bliver bedre og bedre, og sildebordet er tilsvarende ændret til en flot fiskebuffet, som suppleres med 
retter som alle holder af.
Det er et populært arrangement, som hver sæson benyttes af ca. 2000, og herudover indtager andre ca. 2000 en 
kølig fadøl eller det der er tyndere.
Værd at bemærke er, at der ikke skal betales entre til disse koncerter.

Med forbehold for ændringer kan vi allerede nu oplyse, at vi i den kommende sæson præsenterer nogle orkestre, 
der har underholdt os før, men også helt nye. 

Som udgangspunkt holdes koncerterne udendørs, men ved dårligt vejr trækker man indenfor, hvis det er muligt. 

l Det populære Herning-orkester The Band indleder sæsonen søndag den 2. juli kl. 13.00.

l Siden følger den 9. juli orkestret Harrison/Henderson.

l Søndag den 16. juli skal vi igen møde det nordvestjyske band, River Band, der er populært i hele Skandinavien.

l  Den 23. juli 2017 medvirker det sønderjyske Sir Horstmanns Jazzband, et orkester, som kendes bl.a. fra Tøn-
der Festivalen.

l Søndag den 30. juli får vi besøg af Jazz Holiday. 

l  Den 6. august får vi besøg af et orkester, der om noget band har turneret ikke alene i Skandinavien, men også 
i Afrika, i USA og Asien. Det er Bourbon Street Jazzband med bl.a. en af Danmarks absolut bedste saxofoni-
ster Finn Odderskov. The Bourbon Street Jazzband har eksisteret i mere end 50 år, og det var en begivenhed der 
bl.a.  udløste festkoncerter i Danmark og en længerevarende TV udsendelse samt show i primetime på den ty-
ske kanal West Deutche Rundfunk.

l  Den 13. august slutter vi koncertrækken med Ringkøbing Bigband under ledelse af Flemming Nordenhof.  
Bigbandet, der er en fornem repræsentant for bigbands i det jyske, har i de seneste måneder spillet på spilleste-
det Generator i Ringkøbing, på kunstmuseet i Videbæk, til St. Hansfesten i Søndervig m.fl. og ikke at forglemme 
i Polen, hvor orkestret var en flot repræsentant for Danmark, og dermed Ringkøbing/Søndervig.
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Folkemusik plus populær mad er et godt miks.
Noget nyt i sommersæsonen, og vel mindre kendt, er, 
at der på en række onsdage har været arrangeret fol-
kemusik-aftener med adgang til et prisbilligt måltid.
Det initiativ har været absolut populært, og i somme-
ren 2017 er der derfor planlagt irske aftener o.l. på 
følgende dage:
Onsdag den 26/7 2017
onsdag den 2/8 2017

Irske 
aftener

Åbningstider i Søndervig Centret 
(fra uge 6-2016 til og med uge 11-2018)

2017:
Uge 10-11 O-T-F-L-S 11-17 Hamborg forårsferie

Uge 12-13-14 F-L-S 11-17

Uge 15-16 Alle dage 10-18 Påske

Uge  17-18-19-20 O-T-F-L-S 10-17 Uge 19 = Bededagsferie

Uge  21-22-23-24-25-26-27 Alle dage 10-18 Uge 21 = Kr. Himmelfart
Uge 22 = Pinse
Dansk skoleferie starter 24. juni 2017

Uge 28-29-30 Alle dage 10-21

Uge 31-32-33-34-35-36 Alle dage 10-18

Uge 37-38-39-40-41 Alle dage 10-17.30

Uge 42 Alle dage 10-18 Dansk efterårsferie

Uge 43-44 Alle dage 10-17.30

Uge 45-46-47-48-49-50 L-S 11-16

Uge 51 M-T-O-T-F-L 11-17 Ugen op til jul

Uge 52 O-T-F-L 11-17 Jul/nytår

Uge 1 T-O-T-F-L-S 11-17 Stadig tysk ferie

Uge 2-3-4-5 Frivillig

Uge 6 L-S 11-17

Uge 7-8 Alle dage 11-17 Dansk vinterferie

Uge 9 F-L-S 11-17

Uge 10-11 O-T-F-L-S 11-17 Hamburg forårsferie

Hvor intet andet er nævnt, gælder åbningstiderne alle ugens dage.

Når åbningstiden skifter, gælder den kommende uges åbningstider fra lørdag, som er ankomstdagen for mange 
af vore gæster/kunder.

Eks.: I uge 27 har vi åben 10-18, og i uge 28 fra 10-21. Det betyder, at åbningstiden ændres fra og med lørdag i uge 
27 i stedet for mandag i uge 28.

2018:
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TrygFonden Kystlivredning havde 
igen i sommerferien 2016 livredde-
re på stranden ved Badevej.

Heldigvis var der ingen druknede, 
men som tidligere år var der nogle, 
der kom til skade på stranden, hvor 
de fik almindelig førstehjælp af liv-
redderne, dog ikke så det krævede 
efterbehandling.

En enkel person blev eftersøgt på 
land.

Til gengæld var der en del, der fik 
en henstilling om at ændre adfærd, 
da de var ved at foretage sig hand-
linger, som kunne bringe dem i po-
tentiel fare.

I den forbindelse havde livredderne 
gang i at indhente oppustelige ba-
dedyr, luftmadrasser m.m.

Alt i alt var det dog en fredelig som-
mer, men for at det kan fortsætte 
sådan, er det en god ide, at man ta-
ger de 5 baderåd alvorligt og i øv-
rigt retter sig efter livreddernes an-
visninger.

Kystlivredning ved Søndervig
På TrygFondens hjemmeside: re-
spektforvand.dk/ kan du læse mere 
om de 5 baderåd samt  flere artik-
ler bl.a. om VINTERBADNING, som jo 
er blevet populært her i Søndervig, 
med mere end 1200 deltagere den 
31. december. Under punktet GODT 
NYTÅR kan der bestilles en gratis ka-
lender samt brochurer på andet ma-

teriale, der er udarbejdet af TrygFon-
den.

Igen i år vil livredderne være på 
plads på stranden i skolebørnenes 
sommerferie fra fredag den 23. juni 
til onsdag den 16. august i tidsrum-
met fra 11 til 19.

Husk de 5 baderåd
1. Lær at svømme
2. Gå aldrig alene i vandet
3. Læs vinden og vandet
4. Lær stranden at kende
5. Slip ikke børnene af syne

Sct. Hans arrangement

Lige som sidste år holder vi Sct. Hans arrangementet på grusparkeringspladsen ved lys-
reguleringen øst for Holmsland Klitvej. 

Det er i år en fredag aften, men alligevel tænder vi af hensyn til børnene bålet om-
kring kl. 20.00. 

Det vil være muligt at købe øl og vand, hvis vejret tillader det, sælger vi også pølser. 



14 • Nyt fra Søndervig 2017

Udrulningen af fibernettet afhænger af den lokale opbakning. Du skal tilkende-
give din interesse nu, hvis fremtidens hurtige internet skal til dit område.

Fremtidens internet er 
måske på vej til Søndervig
Det lokale selskab, RAH Fiberbredbånd A/S, er i øjeblikket ved at 

etablere fiberbredbånd på Holmsland Klit. Fiberbredbåndet giver 
mulighed for at få internet med en hastighed og stabilitet i en 
klasse for sig. Med fiberbredbånd kan flere gå på nettet samti-
digt i hver husstand uden ventetid, samtidig med at du kan sen-

de og modtage billeder og filer med samme høje hastighed. Det 
kan du ikke med dit nuværende internet. Her falder hastigheden, 
hvis flere går på nettet samtidigt. Skal du for eksempel streame 
film eller musik, er du nødt til at vente til de andre i huset eller 
naboen kobler sig af. Kort sagt: Det er ikke særligt tidsvarende. 
Slet ikke i en tid, hvor kommunikationen mellem din husstand og 
omverdenen bliver mere og mere digitaliseret.

Til gavn for fastboere, udlejere og turister
Her i bestyrelsen har vi derfor haft et møde med RAH Fiberbred-

bånd om at få etableret fiberbredbånd i Søndervig. Lige nu er der 
udrullet fiberbredbånd i sommerhusområdet Bjerregård nord for 
Nymindegab. Næste etape går til Årgab ved Hvide Sande, og her 
har den lokale opbakning og interessetilkendegivelse betydet, at 
området bliver koblet på fiberbredbåndet allerede til sommer.  
Til glæde og gavn for både fastboende, udlejere og feriegæster.
Men hvad med Søndervig? Burde vi ikke også tilslutte os fremti-
dens internet, nu hvor muligheden er der?

Hurtigt internet gør Søndervig mere attraktiv
På Holmsland er der i øjeblikket kun ganske få husstande, der 
har adgang til fiberbredbånd og kabel-TV. Men hvis vi bakker op 
og hver især tilkendegiver vores interesse, kan vi medvirke til, 
at vores område også bliver koblet på fremtidens internet. Er vi 
nok, kan vi i løbet af kort tid få glæde af den hurtigere og mere 

stabile internetforbindelse. En internetforbindelse der bl.a. gør 
det nemmere at arbejde online hjemmefra, spille online-spil 
samt ikke mindst at streame film og musik. Det anslås, at hoved-

parten af Danmarks befolkning i 2019 vil streame mere via inter-

nettet end via parabol, antenne og kabel-TV. Den udvikling ser 
vi allerede i de nabolande, hvor vores mange turister kommer 
fra. De er vant til god internetdækning og forventer, at de kan se 
deres yndlings TV-serier uden problemer via de streamingtjene-

ster, de har med på ferie. Og som de kun behøver en stabil inter-

netforbindelse i sommerhuset for at kunne se. Er du udlejer kan 
du derfor spare abonnementet på TV-kanaler via parabol – dem 
finder dine feriegæster selv via nettet. 

Mobilt bredbånd er ikke tilstrækkeligt
I Søndervig og omegn er mobilt bredbånd ret udbredt. Men mo-

bilt bredbånd er desværre ikke særligt stabilt. Det mobile bred-

bånd bliver påvirket af vejret, afstanden fra masterne og ikke 
mindst antallet af brugere. Noget som vores mange feriegæster 
desværre oplever igen og igen i højsæsonen, hvor der er høj 
ventetid på at komme på nettet. En anden ulempe og udgift ved 
mobilt bredbånd er, at det kræver tilkøb af abonnement på en 
TV-løsning med signal fra enten antenne, parabol eller telefon-

ledninger. Alt det slipper vi for med fiberbredbånd, der er gravet 
ned i jorden, og som gør det muligt at få adgang til internet, TV 
og telefoni via samme installation. Kort sagt: Lad os få fiberbred-

båndet til Søndervig så hurtigt som muligt. Det vil medvirke til at 
gøre vores område og huse endnu mere attraktive.

Fakta om fiberbredbånd fra RAH Fiberbredbånd:
  Kampagnen i Søndervig begynder den 1. marts og slutter  

den 1. juni 2017.

  Mindst 40 % af husstandene i området skal tilslutte sig,  
før udrulningen sker.

  Der kan opnås fradrag fra SKAT ved tilslutning til  
fiberbredbånd i hele 2017.

  Melder mindst 40 % af alle husstande sig til, sker  
etableringen i 2. halvår af 2017. Alle tilmeldte husstande 
vil være tilsluttet ved udgangen af 2017.

  RAH Fiberbredbånd har udviklet et særtilbud til sommer-

husene i Ringkøbing Skjern Kommune med reduceret pris 
på internet og TV. Se mere her i bladet.

  RAH’s fiberbus holder hos Meny på Badevej 1 den 7. 
april, 14. april, 15. april, 11. maj og 26. maj. Alle dage 
fra kl. 14.00-18.00. Her er det muligt at få personlig 
råd- og vejledning om alt vedr. fiberbredbånd, TV og 
telefoni.
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Efter succesen  sidste år, med mere 
end 70 tilmeldte, gentager Sønder-
vig Beboerforening igen i år vores 
traditionelle golfturnering på 
Holmsland Klits Golfbaner - Klevevej 
19 Søndervig Mail: Holmsland@gol-
fonline.dk
Turneringen afvikles lørdag den 22. 
Juli 2017 - kl. 9.00.
Turneringsbetingelserne kan ses på 
Golfbox, under Holmslands side.

Turneringsinfo:
Tilmeldingsgebyr for medlemmer af 
Holmland Klit Golfklub er 120 kr.
Deltagere, som ikke er medlem af 
Holmsland Klit Golfklub,  betaler re-
duceret greenfee - kr. 200,00.
Incl. i prisen er udlevering af drikkel-
se og frugt ved ankomst/betaling.
Efter turneringen er der spisning og 
præmieoverrækkelse.
Igen i år, levere MENY nogle gode 
flasker vin til vinderne.
Sidste tilmeldingsfrist på Golfbox, er 
den 20. juli.
Det er ”først til mølle” der gælder, 
så det er med at tilmelde sig i god 
tid, da max. deltagere er 75.  Tilmel-
ding kan ske på Golfbox fra den 1. 
april.
Er der spørgsmål så ring til Golfma-

Golfturneringen 
Søndervig Open 2017

nager John Clausen på 9733 8800 el-
ler Nils Christiansen på 4041 2652

Vi håber at se mange af jer til denne  
traditionelle golfturnering.
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Søndervig Badehotel startede som 
et af de første i landet sin virksom-
hed i 1887. Det var efter en start i 
det meget små blevet en veletab-
leret og solid virksomhed under fru 
Gravesens dygtige ledelse. Den væ-
sentligste årsag til badehotellernes 
succes og fremkomsten af flere og 
flere sommerhuse var, at tuberkulo-
sen stadig var en trussel, og at fle-
re sygdomme som lungebetændel-
se blev dødelige i mangel af egnede 
mediciner – det var længe før peni-
cillinen blev opdaget. Så i mangel af 
bedre anbefalede lægerne frisk luft 
– noget hovedparten af befolknin-
gen ikke kunne bruge til noget, men 
de, der havde råd, vidste hvordan. I 
1887 var der kun et enkelt sommer-
hus i Søndervig; nu her i begyndel-
sen af det tyvende århundrede var 
de begyndt at dukke op flere ste-
der. En af de flittigste bygmestre var 
tømrermester Sofus Nielsen i Klo-
ster

Set i børnehøjde
I 1936 var jeg 5 år. Det samme var 
min fætter og bedste ven Arne, der 
boede som nabo mod syd. Af en el-
ler anden grund var vi gået ind hos 
Sofuses, der boede som vores nabo 
mod nord. Alle deres børn var voks-
ne eller teenagere. Gemen nysger-
righed må det have været. Radio-
en spillede musik – en fin radio med 
nøddetræskabinet, så det var ikke 
en, der var købt for billige penge 

Hotel Klitten

hos byens geni Kræ Nielsen Høker, 
der selv fremstillede radioer. Plud-
selig holdt musikken op og en stem-
me sagde:
Vi afbryder transmissionen med en 
efterlysning: To små drenge i lands-
byen Kloster er blevet borte fra de-
res forældre. De hedder Arne og 
Henning. Alle bedes sørge for de 
kommer hjem. Så fire små drenge-
ben myldrede ned ad trappen og 
hjem: Moah, moah …. Jo, de havde 
radio og altså også en mikrofon, der 
passede til. 
Sofus havde bygget en gynge på 
midten af deres græsplæne. En sind-
rig konstruktion sørgede for, at et 
gulv på 2 x 4 meter gyngede vand-
ret mellem 4 stolper, og på gulvet 
var placeret en topersoners sofa (af 
træ) i hver ende. Så kunne de unge 
herrer vise deres maskulinitet ved 
at holde gyngen i kraftige svingnin-
ger, mens yndighederne passede på 
at være betagede og først og frem-
mest yndige. Små drengeøjne kik-
kede gennem buskadset, forstod 
ikke så meget, men spændende var 
det.
Sofus havde sit værksted på den an-
den side af vejen. På et kvadratisk 
fundament og i to etager, som der 
kunne siges meget om. Men det er 
børneøjne, der ser. Så vi tager det 
vigtigste. I kælderen var Olgas slik-
butik, hvor man kunne købe en rund 
vaniljeis for 10 ører og med chokola-
deovertræk for 15 ører. Isbilen kom 

fra Trekløver mejeri i Heager. Og det 
VAR flødeis.
Det andet der var vigtigt – meget 
vigtigt – var, at der var storke på ta-
get. De gamle hilste på hinanden 
med en imponerende knebren, hvor 
de lagde næbbet tilbage over ryg-
gen og så førte det op i luften med 
denne imponerende lyd. Men det 
bedste var, når de fodrede ungerne. 
Frøerne var ikke så lette at se, men 
ålene, der sprællede, når de gamle 
gylpede dem over i ungernes ivrige 
opspilede næb, var spændende. Det 
kunne jo også være, at det var hug-
orme eller snoge. Det kunne det jo.

Jo, Sofus var en spændende nabo. 
Og han havde tænkt over den suc-
ces, som Badehotellet havde. Han 
havde også bygget sommerhus til 
sig selv og sin familie. Soltoppen. 
Men han havde også bygget man-
ge andre sommerhuse af vekslen-
de kvalitet, afspejlende hvilke finan-
sielle muligheder, bygherren havde. 
Soltoppen lå med front mod Søn-
dervigs flotteste klit. Den købte So-
fus!

Vi nærmer os 1920. Så begyndte 
han at bygge sit drømmeslot, Hotel 
Klitten. Han samarbejdede med sin 
sædvanlige kompagnon, murerme-
ster Otto Pe’r (dialektnavn), og hy-
rede adskillige fremmede svende – 
måske navere, der var ivrige efter at 
komme i gang igen, efter at 1. ver-
denskrig var slut. Da jeg genså bille-
det af hotellet, var min første tanke, 
at her måtte en habil arkitekt have 
været på spil, så smukt og helstøbt 
det lå og dominerede omverdenen 
helt til kimingen i 360 grader.
Men nej, det synes veldokumente-
ret, at det var Sofus Nielsen selv, der 
tegnede, hvad der skulle tegnes. Vi 
er jo i en tid uden krav om bygge-
tilladelser og reguleringer, og hvad 
skulle også sogneråd eller for den 
sags skyld amtsråd stille op, de hav-
de jo ingen ekspertise. Der er in-
gen oplysninger om finansieringen. 
Sofus siges ikke at have været for-
muende, så der må have været en 
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investor, der så muligheden for at 
tjene penge og ikke ønskede at træ-
de frem. Sofus’ hovedide var de to 
tårne, og med det in mente forstår 
man, at resten af byggeriet kommer 
til at forme sig i en art symmetri i 
forhold til dem. Der blev 13 værel-
ser på 1. sal og 9 på 2. sal. I stueeta-
gen restauranten, og uden for den-
ne en terrasse med havemøbler – no 
plastic – og en strålende udsigt. Det 
gav en helt speciel stemning lidt a la 
fortovscafe.
Til sommersæsonen 1921 var byg-

geriet så afsluttet, at man kunne 
modtage gæster. Det blev i sæson-
erne 21 og 22 med Sofus Nielsen 
som vært og passende lejet perso-
nale. Det her hotelhalløj huede ikke 
rigtig Sofus’ kone, Margrethe, hun 
kunne ikke stå mål med, at der for-
svandt ting fra huset i Kloster, for-
di de manglede det på hotellet. Og 
hun kunne slet ikke se sig selv som 
hotelværtinde. Så hun blev glad, da 
Sofus fortalte, hotellet var solgt.

Det var nu en købsaftale med be-
tingelser både til køber og sælger. 
Sælger betingede sig, at køber hvert 
år ansøgte om spiritusbevilling, og 
køber betingede sig, at handelen 
gik tilbage, dersom køber efter 10 
år IKKE havde fået denne bevilling. 
Det må derfor have været en lettel-
se for Sofus og ikke mindst Margre-

the, da den 9. ansøgning gav bonus. 
Men det var ikke et letfærdigt sog-
neråd, der gav denne bevilling. Man 
krævede nemlig, at der ikke skæn-
kedes alkoholiske drikke for sognets 
beboere, med mindre de var ifølge 
med udensogns gæster. Det har nu 
nok ikke været så svært for værten 
at finde nogen, der ikke boede på 
Holmsland, som de kunne være iføl-
ge med. Så meget for sognerådets 
omhu for sine egne borgeres ve og 
vel.

Den 12. janu-
ar 1933 kun-
ne det så of-
fentliggøres, at 
”Hotel Klitten” 
i Søndervig er 
af Tømrerm. S. 
Nielsen, Kloster, 
solgt til Overtje-
ner Zacho ”Ho-
tel Ringkjøbing”. 
Men noget må 
være gået galt 
med betalinger-
ne, for den 1. 
november 1935 
kan man i avi-
sen læse: ”Hotel 
Klitten” i Søn-
dervig er af So-
fus Nielsen, Klo-
ster, solgt til 
nuværende For-

pagter O. Christensen, Kolding, for 
60.000 Kr. (Vel et sted mellem 3 
og 5 mio. kr. i nutidens mønt). Den 
eventuelle investor har sikkert væ-
ret tilfreds.

Hvem var så kunderne?
For Badehotellet var det ved skæb-
nens spil blevet Københavnere – 
med overvægt af kunstnere, til-
skyndet af hr. Gravesen på Casino, 
og da man bestilte plads fra år til år, 
var der ikke megen udskiftning.
Hotel Klitten blev Vestjyllands ba-
dehotel. Dagbladets flittige refe-
rent skriver om hotellets gæster: I 
går og i dag ankom Rentier, fru J. L. 
Holm, Ringkøbing. – Fru isenkræm-
mer Vald. Lange jun., Ringkøbing. 
– Politibetjent Jacobsen med fami-
lie, Ringkøbing. – Frichmann med 
familie, Kreditforeningen, Ringkø-

bing. – Fru fabrikant Sloth med søn, 
Lem. – H. Bank med familie, Skjern 
Tømmerhandel. – Redaktionssekre-
tær Madsen med familie, Holstebro. 
– Pator Hübertz Knudsen med fami-
lie, Gjessing. – Fru organist Kasper-
sen, Skjern. – Lokomotivfører Dam-
gaard med familie, Struer. – Lrs. 
Møller med familie, lrs. Tage Chri-
stensen med frue, lrs. Boll med fa-
milie, Stationsarbejder Pingel med 
frue, fru købmand H. Jensen med 
datter, alle Herning. – Violinist frk. 
Gudrun Jespersen, Tivolis Koncert-
sal, København. – Bispinde Baun 
med søn, Viborg. – Manufakturhand-
ler Frøsig med frue, Lem. – Frøken 
Oldager, frk. Sørensen, frk. Ibsen, 
frk. Johnsen, lærerinde frk. Peder-
sen, fru Kaj Lykke og fabrikant Hor-
skjær, alle Skjern. – Lærer Korntved 
med familie, Lyngby, – Fru landsrets-
dommer Holger Jensen med datter, 
København. – Fru bankfuldmægtig 
Bennedsen, Ringkøbing. – Sygeple-
jerske frk. Bach, København. – Wink-
ler Mikkelsen med familie, Kolding. 
– Hr. Haugaard med frue, Holstebro. 
– Seminarielærer Toft med frue, Sil-
keborg. – Bankfuldmægtig Fomsga-
ard med familie, Ringkøbing. – Tand-
læge Harpøth med famile, Brørup. 
– Porcelænsmaler M. Kjøbmand og 
tandtekniker frk. Gerda Kjøbmand, 
Kolding. – A. Mogensen med fami-
lie, Hee. – Fru lrs. Smedegaard An-
dersen, Herning. – Sygeplejerske 
frk. Jensen og ekspeditrice frk. Jen-
sen, Skjern. – Manufakturhandler M. 
Christensen, Hemmet. – Fru K. Niel-
sen, Skjern.
(Py Ha, det var en lang smøre. Der 
må vist være smuttet et par som-
merhusfolk med).

Den 12. december 1939 blev Hotel 
Klitten overtaget af dets mangeåri-
ge forpagter P. Lustrup for en købe-
sum af 55.000 kr. Altså få måneder 
før Danmark blev besat af tyskerne. 
Det må på alle måder have været en 
vanskelig tid at være hotelejer, dels 
alt bøvlet med rationeringsmær-
ker, dels balanceakten med besæt-
telsesmagten, der skulle have ad-
gang, og så de almindelige gæster. 
Men det er en periode, jeg ikke har 
kunnet finde oplysninger om, bort-
set fra at ejerskabet på et eller an-
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det tidspunkt overgår til en 
anden fra samme familie. 
Den 21. maj 1954 kan man 
nemlig i  R. A. Dagblad læse, 
at værten i Haandværkerfor-
eningen i Ringkøbing, F. V. 
A. Melms, af hotelejer A. Lu-
strup har købt Hotel Klitten 
for en købesum på 136.000 
kr. med overtagelse 3. juni 
1954.

Fritz Melms var oprinde-
lig københavner inden han i 
1945 flyttede til Ringkøbing; 
var overtjener på hotel Ring-
købing inden han og hans 
franskfødte hustru, Odette, 
blev værtspar på Ringkøbing 
Haandværkerforening. Vækst 
og fremgang, godt hjulpet af 
Marshallhjælpen, prægede 
denne periode i Danmark. I 
et interview med R. A. Dag-
blad fortæller værtsparrets 
datter langt senere om ho-
tellets storhedstid, hvor Ho-
tel Klitten var Søndervigs 
fornemme badehotel for vel-
havende danske og uden-
landske gæster, som værd-
satte stil og takt og tone. 
Man indlogerede sig på ho-
tellet med fuld pension og 
med et dagsprogram nogen-
lundc som dette:
”Efter et solidt morgenmål-
tid kunne gæsterne bevæ-
ge sig til stranden – men ikke 
for længe. Der var frokost kl. 
halv et, og så måtte gæster-
ne skifte strandtøjet ud med 
det fine frokostdress. Så kun-
ne de slappe af i salonen el-
ler tage en ny badetur, ind-
til der atter blev dækket op 
til middag kl. halv syv med 3 
retter mad og kaffe. Gæster-
ne naturligvis i deres stiveste 
puds. Efter veloverstået mid-
dag var der dansant med det 
faste orkester med refrain-
sangerinde. Dansanten var 
ikke udelukkende for pensi-
onærerne, men også for lo-
kalbefolkningen, specielt de 
unge, der bestilte bord til en 
aftenanretning for at kun-
ne deltage i dansen. Det var 
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meget populært, så folk stod ofte 
i kø langt ned ad trappen. Der var 
strenge regler for dansegæsterne. 
Rækken af unge piger, som kunne 
nøjes med en enkelt sodavand en 
hel aften, var ikke velset. Derfor var 
man tvangsindlagt til aftenanretnin-
gen.
Sommersæsonen gik fra maj til 8. 
september, så der var god tid til at 
restaurere og forny hotellet uden for 
sæsonen. Mine forældre gjorde me-
get for at øge standarden. Der blev 
indlagt varmt vand på alle værel-
ser, der kom ny gardiner og spring-
madrasser på alle værelser, og også 
køkkenet blev fornyet.”

Ved stormen den 17. februar 1962 
mistede Hotel Klitten fuldstændig 
taget, som dog blev repareret inden 
sommersæsonen. Der blev brugt 
grønt tagpap – ikke helt i overens-
stemmelse med hotellets gennem-
førte sorthvide look.
I 1967 solgte Fritz Melms hotellet til 
Carl Emanuel Sørensen og kok Knud 
Weiss for 435.000 kr. De udvidede 
i 1970 hotellet med 12 nye værel-
ser i en tilbygning, og der blev lavet 
swimmingpool i kælderen.

I 1975 blev hotellet overtaget af en 
koncern af tandlæger, der udvide-
de og moderniserede for 1,2 mio. kr. 
Bl.a. etableredes spillestedet Mari-
es Lyst. Koncernens forretningsfører, 
revisor Henning Bang Jensen, blev 
dømt for millionbedrageri. Koncer-
nen gik i betalingsstandsning i 1979.
I 1980 købte Jørgen og Søren Bro ho-
tellet. Jørgen og Charlotte Bro stod 
for den daglige ledelse af hotellet 
og Maries Lyst.
Den senere ejer, ingeniør Stolten-
berg, Aarhus, lejede i 1986 hotellet 
ud til Røde Kors, der husede flygt-
ninge i bygningen, der i forvejen 
ikke var i for god stand, og derefter 
lå som en stedse større torn i øjet 
på Søndervigs beboere. Byggepla-
ner og konkurser afløste hinanden i 
det næste tiår. Alle planerne inde-
holdt et nyt Hotel Klitten, men det 
syntes ikke tilstrækkeligt tiltræk-

kende på investorerne, så det blev 
rene ferieboliger, der blev bygget. 
Dog med den honnør for det gam-
le hotel, at der blev bygget en kon-
tur, der mindede om hoteltårnene. 
Den medicinske tilskyndelse til ba-
dehoteller eksisterer heldigvis ikke 
længere, og datidens formelle om-
gangstone er nu utænkelig. I som-
merhuset trives man efter egen lyst; 
måske i et af dem Sofus byggede.

Henning Nielsen

Kilder:  Oplysninger fra Sofus’  
barnebarn 
Ringkøbing årbøger 
Lokalarkivet
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Påskelørdag 2016 var dagen hvor de 
nye cykel – og gangbroer over Bag-
ges Dæmning officielt blev indviet. 
Solen skinnede fra en flot blå him-
mel og alle fik blæsten at føle. Til-
lykke til vores område. 

Cykler du en tidlig morgen, hvor di-
sen stadig er at se, får du en helt 
ubeskrivelig oplevelse lige der midt 
ude på Ringkøbing Fjord. Det eneste 
du ser er svanerne og solen, som er 
ved at vågne op. Det eneste du hø-
rer er vinden. Det eneste du dufter 
er frisk luft og duften af en ny dag.

Bagges Dæmning
Længere op ad dagen er der mere 
liv. Aktivitetsniveauet er højt. Fast-
boende og turister, som vil opleve 
denne perle. Sikke en naturoplevel-
se man får når man cykler, går eller 
løber tværs over Ringkøbing Fjord. 
Ude midt på dæmningen er der bor-
de og bænke, hvor en kop kaffe kan 
nydes. Her kan du se kitesurferne, 
som suser hen over vandet, så let 
som ingenting.
En fin detalje er den lydsøjle, hvor 
man ved hjælp af en fodpedal kan 
arbejde sig til en god fortælling om 
Bagge og hans dæmning. 

Historien er, at Løjtnant Bagge for 
ca. 150 år siden ville bygge diger, 
som skulle inddæmme en del af det 
lavtliggende område i den nordlige 
del af Ringkøbing Fjord. Jorden skul-
le omdannes til frugtbar jord. Des-
værre kom der en stormflod i vejen, 
som lavede 2 huller i diget – netop 
de 2 huller er der, hvor broerne i dag 
er bygget.

Praktisk:
Er du på cykel eller gående, så kan 
du komme via Holmsland Klitvej, 
hvor der går en grusvej ned mod 
fjorden ca. 200 meter syd for Holms-
borgvej. 

Via Søndervig Landevej går du bare 
ned til surfpladsen ved Kloster, så er 
det til at finde.

Kommer du i bil, så er der fine par-
keringsmuligheder ved surfpladsen 
ved Kloster – midt vejs mellem Søn-
dervig og Ringkøbing.

Hele vejen rundt er turen ca. 9 km. 
En skøn tur både på cykel og med 
vandreskoene på. Er sikker på at 
hvis du har hund med, så vil den el-
ske det.

Nyd turen og fortæl til alle du ken-
der, at vi har endnu en fantastisk na-
turperle i vores område.


