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Formand
Ellen Marie
Vestergaard
Tlf.: 2273 3858

RABATAFTALER MED
BEACH BOWL

emv@virk-raad.dk

FITNESS:
Næstformand
K. O. Jensen
Tlf.: 2499 9798
K.o.jensen@mac.com

Kasserer
Gert N. S. Jensen
Tlf.: 2067 4124
gje@herningvand.dk

Arne Nørgaard
Tlf.: 4019 3854
avanti@postkasse.com

Som de forrige år
er der som medlem
af Søndervig
Beboerforening rabat i Søndervig Fitness Center.
Medlemmer af vores forening kan købe et 10 turs kort til Fitnesscentret for 300 kr. hvor det normalt koster 60 kr. pr. time. Dvs. en
rabat på 50%.

ET NYT TILTAG ER:
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.
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Aktivitetsnøglen giHus til udle ................................
e: ..
ver fri adgang til
Fastboend
Søndervig Fitness.

TENNIS:
Erland Nørgaard
Tlf.: 2623 9800
info@westerland.dk

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.
Keld Hansen
Tlf.: 9733 9600
sdrsuper@post.tele.dk

Anna Maxen
Tlf.: 4021 7972
maxen@jensen.mail.dk

Suppleant
Viggo Larsen
Tlf.: 9784 1503
Tlf.: 7132 7002
vikala@skylinemail.dk

Suppleant
Nils Christiansen
Tlf.: 4041 2652
nilsarkitekt@gmail.com
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GOLF:
Aktivitetsnøglen giver frit spil på Adventure Golfbanen.
Der kan lejes bowling sko, golfkøller, tennisketsjer,
tennisbolde og spinning sko
n
for kr. 12,- pr. person.
glerne ka

købes
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r
Bowl elle
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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 Centerforening. Vi opfordrer jer til at følge med på
hjemmesiden, og tilmelde jer nyhedsbreve.

Facebook – Søndervig beboerforening
Vi har nu oprettet en Facebook gruppe for Søndervig beboerforening.
Som medlem af gruppen, vil I kunne se forskellige meddelelser fra bestyrelsen, og I kan selv komme med bemærkninger eller andet I har på hjertet til os eller til de andre i foreningen.
Vi forventer at der holdes en sober tone på siden, ellers forbeholder vi os retten til at slette medlemmer af gruppen der ikke overholder dette.
Vi håber at så mange som mulig af vores medlemmer vil være medlem af gruppen, da vores blad ”NYT i Søndervig” kun udkommer en gang om året, men ind i mellem sker der ting som vi gerne vil dele med medlemmerne.
Så gå ind på Facebook.com, søg efter Søndervig Beboerforening og anmod om
medlemskab.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling
på Beach Bowl lørdag den 19. marts 2016 kl. 14.00

Dagsorden er i henhold
til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges
til godkendelse
4. Indkomne forslag – herunder forslag
til vedtægtsændring
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
6. Eventuelt
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i
hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Forslag bedes sendt til Ellen Marie
Vestergaard, Tranekærvej 96, 7400
Herning.
Der serveres som sædvanlig suppe
fra kl. 12.30 til kl. 13.30.
I forbindelse med generalforsamlingen vil der komme indlæg fra Keld
Hansen om Søndervig Feriepark og
der er afsat tid til at drøfte planerne om de kystnære havvindmøller.
Borgmester Ivar Enevoldsen deltager også.
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Vejvedligeholdelse og naturpleje i Søndervig
Grundejerforeningen Søndervig Beboerforening varetager vejvedligeholdelsen for private fællesveje i
området, hvor de fleste af beboerforeningens medlemmer har sommerhuse/grunde.
Søndervig beboerforening har aftalt med Ringkøbing Skjern-Kommune, at kommunen opkræver bidrag over ejendomsskattebilletten,
hvorefter kommunen overfører beløbet til beboerforeningen med fradrag af kommunens opkrævningsbidrag. Kontingent er uændret i 2016.
Beløbet indsættes på en særskilt
konto forbeholdt vejudgifter m.v.
som fremgår af vedhæftede regnskab.
Følgende veje er omfattet denne
ordning:
Troldedalen, Holdvej, Sand Holms
Vej, Hafavej, en del af Nordsøvej,
Sletten, Plantagevej, Molsvej, Harbo
Stagesvej, Solvej, Hjelmevej, Fyrrekrat, Hvidbjergvej, Krattet, Marehalmen, Lyngen, Anders Juhls vej, den
sydlige stikvej ved Lodbjergvej og
Fortunavej.
Bestyrelsen har valgt at fortsætte
samarbejdet med Holmsland Maskinstation om at udføre arbejdet
i 2016, idet vi har gode erfaringer
hermed.
Omfang af aftalen er følgende:
1. Vejafhøvling på stamveje og stikveje efter behov.
2. Udlægning af supplerende stabilt
grus efter behov.
3. Udlægning af overfladebelægning (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.
Udover normal vedligeholdelse er
det bestyrelsens hensigt fortsat at
forbedre de mest belastede veje
med udlægning af overfladebelægning (OB) – dette er i de sidste
regnskabsår udført på flere tilslutninger ved Nordsøvej, nordlige del
af Hafavej samt en delstrækning
på Marehalmen.
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Der anvendes en rød/lerbrun farve
som passer pænt til naturmaterialer.
Også i 2016 forventer vi, at der udføres forbedringer på de mest belastede veje med udlægning af OB belægning.
Ved udbygning af bedre veje vil
der opstå behov for chikane til fartdæmpning på enkelte strækninger.
Vi hører gerne beboernes forslag
hertil.
Vejvedligeholdelse i de nævnte områder omfatter ca. 1000 sommerhuse/grundejere. Der forekommer stadig veje i området som ikke er med i
Søndervig Beboerforenings opkrævning af vejbidrag – disse veje vil
med administrativ fordel kunne indgå i ordningen, såfremt der er interesse herfor.
Vedr. skiltning af stierne ned til havet har vi sammen med centerforeningen i Søndervig fået opsat oversigtskort ved de enkelte stier, der er
nummereret på begge sider af klit-

ten, således at man kan orientere
sig om, hvor der forefindes andre
stier og hvor man befinder sig.
Sandfygning ved stier er et problem,
som vi sammen med strandfogeden arbejder med. Der er periodisk
lagt halm ud i stierne. Vi arbejder på
at supplere dette med foreningens
midler.
Klipning af hegn langs vejen vil igen
i år finde sted, når turistsæsonen er
ved at være ovre, idet vi hermed generer færrest muligt ved det og tager hensyn til naturen. Kanterne
blev klippet sidste år, så de burde
ikke blive ret høje i løbet af sæsonen. Vi har valgt, at der ikke opkræves bidrag fra sommerhusejerne til
dette. Beløbet tages af vejmidlerne.

Oplev Afrikas vilde dyr i Søndervig – hvis du tør!
14. internationale sandskulpturfestival i Søndervig 2016
2016-udgaven af Søndervig Sandskulpturfestival byder på en oplevelse ud over det sædvanlige. Publikum inviteres med på safari i Afrika,
hvor det bjergtagende landskab og
savannens vilde dyr opleves i sit
rette element. 12.000 tons vestjysk
sand omsættes til et imponerende indblik i Afrikas dyreliv, hvor alt
fra Kenyas sultne løver, Namibias lurende leoparder og Botswanas travende elefantflokke vækkes til live.
Træd ind i det fascinerende landskab
og lad tankerne og fantasien svæve frit, men pas på – de vilde dyr lurer overalt!
38 af verdens mest anerkendte
sandskulptører er sat på opgaven til
at afspejle det afrikanske kontinent
i form af intense enkeltskulpturer
samt en 200 meter lang og 7 meter
høj skulpturvæg, som de senere år
har været festivalpladsens helt store trækplaster.

ENTRÉ:
Voksne kr. 50,Børn t.o.m. 11 år kr. 25,- / Børn t.o.m. 4 år gratis.
Til grupper på min. 10 personer ydes der kr. 5,- i rabat pr. person.
ÅBENT FOR PUBLIKUM:
Fra den 24. maj - 31. august dagligt fra kl. 10-19.
Fra den 1. september - 25. oktober dagligt fra kl. 10-17. Åbningstiderne kan
efter aftale ændres for større grupper.
CAFÉ SANDSKULPTUR:
Salg af is, snacks, sandwich, øl og vand med mere.
PRAKTISK INFO:
• Madkurv og drikkevarer må gerne medbringes.
• På pladsen findes borde og bænke.
• På pladsen findes handicap toilet.
• Pladsen er indrettet med stisystem således handicappede let kan komme rundt.
• På pladsen findes en stor sandkasse hvor børn og voksne kan prøve egne
evner som sandskulptør.
• Hunde i snor må gerne medtages.
• P-pladser til busser og biler.
Ved forudbestilling, kan vores dygtige personale, gratis, tilbyde en orientering om sandskulpturernes tilblivelse/opbygning (varighed ca. 20 min.)

Strandgudstjeneste Kr. Himmelfartsdag
Solnedgangsgudstjenester i juli og august
Søndervig Centerforening arrangerer igen i år
sammen med sognepræst Ole Lange fra Kloster Strandgudstjeneste Kr. Himmelfartsdag
den 5. maj kl. 21.00.
I løbet af sommeren vil der ligeledes blive afholdt solnedgangsgudstjenester hver onsdag
i ugerne 27-32.
Disse afholdes ligeledes kl. 21.00.
Både Strandgudstjenesten og solnedgangsgudstjenesterne afholdes på stranden i Søndervig, nedgang ved Badevej. Alle er så hjertelig velkomne. Og husk så det varme tøj, et
tæppe eller pude, da den danske sommer jo
kan være lidt lunefuld.
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Kystlivredning i Søndervig
Om det var vejret eller turisterne
der rettede sig efter de 5 baderåd,
vides ikke, men i sommeren 2015
var der faktisk ingen drukne ulykker
ved stranden i Søndervig, hvor kystlivredderne holdt til i deres rød-hvide tårn.
Som de andre år er der udarbejdet
en rapport over hændelser der skete i 2015.
• Der var ingen druknede, og ingen
der skulle reddes i land som var i
livsfare.
• En enkelt blev reddet ind men
uden 1. hjælp.
• Der var 54 der fik førstehjælp efter at være kommet til skade på
stranden.
• 4 personer blev eftersøgt da de
var blevet væk,
• Surfere og bådfolk m.v. var der en
del af som skulle hjælpes, nemlig
65.
• Der var 289 som skulle have en
henstilling, da de var i fare i forbindelse med badning.

Alt i alt et fornuftigt resultat når man
tænker på hvor mange badegæster
der har besøgt stranden.
Lad os håbe at tendensen fortsætter i 2016.

Vi opfordrer derfor badende til at
opholde sig i nærheden af det hvide - røde tårn på stranden.
PÅ TrygFondens hjemmeside respektforvand.dk kan man få mange flere baderåd m.v.

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

Morgengymnastik på stranden
I Søndervig tilbydes adskillelige aktiviteter – både indenfor og udenfor, og hele året rundt. Siden Beach
Bowl byggede fitnesscenter for efterhånden mange år siden, har der
også været rig mulighed for at få
sved på panden når man holder ferie. Men stranden har aldrig været
tænkt ind i netop denne tanke. Dét
satte vi os for at gøre noget ved i
sommeren 2015.
Ida Jessen, der oprindeligt er fra området, fik den lysende ide at Søndervig Centerforening skulle tilbyde morgengymnastik på stranden
for de morgenfriske gæster – ganske
gratis. Vi – i aktivitetsudvalget – købte ideen på stedet, og planlagde aktiviteten til uge 29 og 30.
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 Ida
Jessen til sidst i forløbet havde lok6 • Nyt fra Søndervig 2016

ket omtrent 100 dagligt deltagende
motionister til. Det må siges at være
godt gået!
Derfor arbejder vi i skrivende stund
også benhårdt på at gentage succesen. Desværre kan Ida ikke bære aktiviteten igen i år, men vi tror og håber på at vi har fundet en rigtig god
løsning nok engang. Om alt går vel
vil morgengymnastik på stranden i

Søndervig komme til at foregå hver
dag i uge 29, 30 og 31 kl. 9.00.
Følg med på www.sondervig.dk og/
eller tilmeld dig vores nyhedsbrev
for at få seneste opdatering om aktiviteten.
De bedste hilsner på vegne af aktivitetsudvalget i Søndervig Centerforening
Morten S. Hansen

Hvad sker der i 2016
22. marts M

Bagagerumsmarked i Søndervig

23.-24. marts M

Bunkertur ved Houvigfæstningen

26. marts M

Ravsafari på stranden i Søndervig

26. marts M

Indvielse af Bagges Dæmning

4. maj M
5. maj (Kr. Himmelfart) M
5.juni - 26. oktober M

Bunkertur ved Houvigfæstningen
Strandgudstjeneste på stranden v. Badevej
Sandskulpturfestival - Afrikas Dyr

23. juni M

Skt. Hans fest i Søndervig v. P-pladsen

26. juni M

Søndervig Jazz på Beach Bowl

28. juni M

Bagagerumsmarked i Søndervig

3./10./17./24./31. juli M
5./12./19./26./ juli M
6./13./20./27. juli M
5./7./12./14./19./21./26/28. juli M
18. - 24. juli M
23. juli M
25.-31. juli M
27. juli M
1. - 7. august M
1.-5. august M
2./9./16./23. august M
2./4./9./11./16./18./23./25./30. august M
3. august M

Søndervig Jazz på Beach Bowl
Bagagerumsmarked i Søndervig
Solnedgangsgudstjeneste på stranden v. Badevej
Bunkertur ved Houvigfæstningen
Morgengymnastik på stranden v. Badevej
Golfturnering
Morgengymnastik på stranden v. Badevej
Irsk aften på Beach Bowl
Morgengymnastik på stranden v. Badevej
Ocean Rescue Camp
Bagagerumsmarked i Søndervig
Bunkertur ved Houvigfæstningen
Irsk aften på Beach Bowl

3./10. august M

Solnedgangsgudstjeneste på stranden v. Badevej

7./14. august M

Søndervig Jazz på Beachbowl

8.-12. august M

Ocean Rescue Camp

20. august M

Søndervig Byfest

20. august M

Coast 2 Coast - cykelløb

16. - 17. oktober M

Kartoffelfestival på torvet v. Menu

18./20. oktober M

Bunkertur ved Houvigfæstningen

18./25. oktober M

Bagagerumsmarked i Søndervig

19. oktober M

Ravsafari på stranden i Søndervig

20. november M

Julekoncert på Beach Bowl

31. december M

Søndervig Vinterbadefestival

For mere info www.sondervig.dk
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Søndagsjazz i Søndervig

2016

Jazz i Søndervig startede for mange år siden som ”sildejazz” med koncerter i højsæsonen. Søndervig Beboerforening syntes det var en god ide, og i en halv snes år har foreningen derfor medvirket til at finansiere de mange
koncerter sammen med Beach Bowl”
Antallet af koncerter er øget fra 4 til 8 i de seneste år
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.
l Det populære Herning-orkester The Band indleder sæsonen søndag den 26. juni kl.13.00.
l Siden følger den 3. juli orkestret Hot and Spicy.
l Den 10. juli får vi besøg af ”Båbærrene” med Ulfborg-lægen i spidsen.
l Den 17. juli 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 saxofonister
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 tyske kanal West Deutche Rundfunk.
l Søndag den 24. juli skal vi igen møde det nordvestjyske band, River Band, der er populært i hele Skandinavien.
l Søndag den 31. juli er også værd at reservere. Vi får denne dag besøg af West 58Street Stompers og med adskillige topmusikere, bl.a. pianisten Ulrik Spang Hansen, den fremragende janitchar Imrich Cisar og ikke at forglemme vores egen fremragende trompetist Flemming Nordenhof.
l Den første søndag i august, 7. august, medvirker det sønderjyske Sir Horstmanns Jazzband, et orkester, som
kendes bl.a. fra Tønder Festivalen.
l Den 14. 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 spillestedet 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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Irske aftener
Folkemusik plus populær mad er et
godt miks.
”Beach Bowl” der startede for mange år siden som bowlinghal o.l., udviklede sig hurtigt til et samlingssted for turister, til forsamlingshus
med familiesammenkomster og generalforsamlinger, til jazzkoncerter, til den lokale årlige julekoncert,
til Fitness center og derudover hver
eneste dag en velbesøgt restaurant.
En succes uden lige, der skaffede
ikke mindre end 25 fuldtidsstillinger
til lokalområdet.

Noget nyt i sommersæsonen, og vel
mindre kendt, er, at der på en række
onsdage har været arrangeret folkemusik-aftener med adgang til et
prisbilligt måltid.
Det initiativ har været absolut populært, og i sommeren 2016 er der
derfor planlagt irske aftener o.l. på
følgende dage:
Onsdag den 27/7 2016:
Michael Wedgewood Duo
Onsdag den 3/8 2016: Mugshots

Søndervig Musikfestival
Foreningen bag Søndervig Byfest,
vil igen i år afholde byfest i Søndervig. Ligesom sidste år, bliver lørdag
d. 20. august.
Sidste år var første gang det løb ad
stablen. Der var solgt 200 billetter i
forsalg og yderligere ca. 3-400 personer gæstede festpladsen i løbet af
dagen.
Konceptet i år vil være nogenlunde
det samme. Der vil blive solgt billetter i forsalg inkl. mad og der vil
stadig være fri entre til festlighederne, for de, som ikke har købt billet-

ter. Der forventes dog i år at blive
solgt 300 billetter i forsalg, så der vil
ikke være muligheder for siddepladser, til de der ikke har købt billet. Det
bliver ståpladser. Arrangementet vil
igen i år være fra ca. kl. 12 til ca. kl.
21.
Lige som i 2015, vil der igen blive
serveret mad fra Hvide Sande Bageri. Meny i Søndervig vil stille op med
en vinbar og Cafe Verona vil have en
bar med drinks og cocktails på pladsen. Vi arbejder pt. med nogle flere
ideer, så der kan sagtens forekom-

me yderligere lokale barer mv. på
pladsen.
Af musikalske islæt er der indtil videre Tørfisk, 2 x Volf og De Skæve
Halse på programmet – dog kommer
der yderligere et par navne til, for at
fylde programmet.
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.
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Kystnære vindmøller ved Søndervig

I 2012 blev der indgået et energiforlig, hvor det blev besluttet, at man
skulle undersøge muligheden for at
etablere havvindmøller i en afstand
af op til 20 km fra kysten. Der var
dengang udpeget ca. 15 forskellige
muligheder for placering. Der skulle laves 350 mw i alt. Siden er antallet af steder skrumpet væsentligt ind. Det kunne bl.a. ske ved, at
byrådet på det sted, hvor møllerne
skulle placeres, sagde nej. Det skete desværre ikke i vores kommune.
I stedet bakkede byrådet med borgmesteren i spidsen fuldt ud op om

projektet. De gjorde sig ikke den
umage, at spørge aktørerne inden
for turistindustrien i kommunen, om
det ville have nogen betydning for
turismen, eller i det hele taget, hvad
deres holdning var. Den eneste, som
blev spurgt var formanden for Turistforeningen, der også er formand for
Hvide Sande havn. Han forhørte sig
heller ikke nogen steder. Begge disse parter bakkede op om planerne,
fordi de mente, at det ville give flere
ansatte i industrien. Virkningen på
turismen er ikke noget, der blev skelet til. I hvert fald gjorde man ikke

Tabel 2-1.
Oversigt over møllestørrelser (eksempler i intervallet fra 3 til 10 MW).
Mølletype,
MW

Antal
havmøller

Rotordiameter, m

Total
møllehøjde, m

3

66

112

137

6

33

154

179

10

20

190

220
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noget for at undersøge virkningen.
For kort tid siden har de lokale sommerhusudlejningsbureauer lavet en
spørgeskemaundersøgelse blandt
deres tyske gæster. Over 60 % siger,
at de ikke vil leje sommerhuse ved
Søndervig, hvis møllerne kommer
som planlagt foreløbig.
I Holstebro kommune var der også
udpeget et område – dvs. området nord for Ringkøbing/Skjern. Her
sagde kommunen straks nej.
Der var enkelte udvalgte, der blev
indkaldt til et møde i august 2012,
mens alle andre ikke blev orienteret. Dengang fik man at vide, at
møllerne skulle stå 20 km ude. I foråret 2015 blev der lavet VVM-redegørelse med animation af, hvordan
det ville komme til at se ud. Antallet af møller vil afhænge af størrelsen. Nedenfor er angivet en oversigt
over antal og højde (Kilde VVM-redegørelsen).
Det fremgår af denne oversigt, at de
højeste møller bliver ca. 220 m høje.
Det er næsten på højde med pylonerne på Storebæltsbroen, der er ca.
250 m høje.
VVM-redegørelsen omfatter pludselig slet ikke møller i en afstand fra
kysten på 20 km, men kun 4-8 km
ude. Begrundelsen for den så kystnære placering er omkostningerne.
Vi har haft eksperter inden for vores kreds til at regne på det. Meromkostningen ved at lægge møllerne
ud i 20 km afstand fra kysten kommer til at ligge på ca. 0,3 øre pr. kwt.
Det svarer til ca. 15 kr. pr. husstand.
Det burde ikke være nogen begrundelse.
Det område, som møllerne er planlagt placeret i, er skitseret på kortet
nedenfor. Dog er det ”ben”, der ligger tættest på Søndervig droppet,
så møllerne ved Søndervig kommer
til at ligge i en afstand på 6-8 km fra
kysten, men det er stadig katastrofalt. Det vil betyde, at sollyset bliver
brudt – såvel på stranddage som ved
solnedgang. Hertil kommer, at der
vil være blinkende røde lys om natten, som tydeligt vil kunne ses såvel fra stranden som på den anden
side af klitterne. Det kan nok heller

ikke undgås, at der kommer støjgener, hvis det bliver de højeste møller, der kommer.
Vi har i Søndervig Beboerforening
klaget over VVM-redegørelsen, men
det ser ikke ud til, at man har taget
hverken vores eller så mange andres klager over det æstetiske til efterretning. Efter planen sker der udbud i dette forår.
Vi har slået os sammen med sommerhusforeningerne syd for os om
at gå mere aktivt imod møllerne –
eller i det mindste at få rykket dem
ud på 20 km afstand fra kysten. Senest har vi i fællesskab været til
møde med folketingets klima- og
energiudvalg for at fremlægge vore
synspunkter. Der er flere eksperter
blandt vore medlemmer, der har bidraget med deres viden om projektet. Vi takker for deres bistand.
Nedenfor er gengivet en animation af, hvordan det vil se ud såvel
om natten som om dagen. Kilden er
VVM-rapporten. I denne rapport står
der også, at møller kommer til at
være mere dominerende, end animationen vil vise.
Vi har nedenfor gengivet billeder af,
hvordan det vil se ud – såvel ved dag
som ved nat.
Det øverste billede er fra Scroby
Sands Havvindmøllepark i England.
Den midterste række møller er ca. 4
km ude, men dem vi vil få, vil være
100 m højere. Nattebilledet er fra
VVM-rapporten.
Vi har sammen med andre aktører
i området været med til at etable-

re foreningen Stop Vesterhav Syd. I
kan se mere på hjemmesiden www.
stopvesterhavsyd.dk og på deres
Facebookside, ligesom vi har skrevet lidt om det på vores hjemmeside, der er en del af www.sondervig.
dk.
Dette kan blive et kæmpe selvmål
for turismen. Det er derfor vigtigt,

at planerne stoppes, eller at møllerne i det mindste bliver rykket ud på
20 km, som forliget giver mulighed
for. Til sammenligning kan nævnes,
at vindmølleparker i såvel Tyskland
som England lægges så langt fra kysten, at de ikke kan ses fra kysten.

Oprydning
på stranden
Lad os hjælpes ad med at holde
stranden ren for affald.
Vi opfordrer alle, der færdes på
stranden, til at samle affald og kaste det i de af kommunen opstillede
affaldsbeholdere.
Nedenfor Badevej er der opstillet
containere til affaldet.
Igen i år stor tak til Beach Bowl og
deres Segway-kunder, der altid samler affald op fra stranden, når de kører deres ture dér.
Billedet er taget før affaldsbeholderne blev opstillet!
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Havet ved Søndervig gemmer stadig
på skæbner fra Anden Verdenskrig
Vil du vide mere om Søndervig
under Anden Verdenskrig?
l Bunkerture ved Houvig Fæstningen:
23.-24. marts kl. 14., 4. maj kl.
19.
Juli, august og uge 42: tirsdage
og torsdage kl. 16.
Mødested: Houvig Strand Pplads. Pris: 60 kr. Børn under
18 år gratis.
l Introduktioner i udstillingen.
“Flyvere i natten”. Juli, august
og oktober: tirsdag og torsdag
kl. 12.30
Læs mere på Ringkøbing-Skjern
Museums hjemmeside www.levendehistorie.dk
Anden Verdenskrig er på mange
måder krigen, der ikke kom til Danmark. Men de allierede fly, der styrtede ned i og omkring Ringkøbing
Fjord er undtagelsen. Antiluftskytset
ved de tyske bunkerstillinger i Søndervig, Houvig, Stauning og andre
steder har nedskydningerne af mange allierede fly på samvittigheden.
Endnu i dag gemmer Vesterhavets
nådesløse bølger ud for Søndervig
skæbner fra Anden Verdenskrig...

Julekoncert 2016
Der skal naturligvis være julekoncert
igen i 2016. Det bliver søndag d. 20.
november kl. 15. Det er søndagen
før første søndag i advent. Omdrejningspunktet bliver igen Ringkøbing
Big Band under ledelse af Flemming
Nordenhof. Der er endnu ikke sat
navn på eventuelle andre medvirkende.
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I ly af nattens mørke d. 3. december
1944 var Short Stirling MK IV LK143
NF-B på vej fra England til Danmark
med nedkastninger til modstandsbevægelsen. Det blev en skæbnesvanger mission. Mandskabet i en af
bunkerne umiddelbart nord for Søndervig så flyet, de sigtede og ramte deres mål. I de tysker logbøger
fremgår det, at de havde ramt et fly,
som derefter styrtede og forsvandt
sporløst i Vesterhavet - de syv mand
ombord er aldrig fundet.
De tyske soldater havde ramt plet
med deres ammunition, men ikke
i deres vurdering af hvilket fly de
havde ramt. I mange år var Short
Stirling MK IV LK143 NF-B’s skæbne
derfor ukendt. Det eneste, man vidste, var, at det aldrig vendte tilbage fra sin mission. Men i 1970’erne
skyllede en vingespante i land syd
for Søndervig, og senere har fiskere fra Hvide Sande bjerget en motor
og propel syd for Søndervig. Begge
dele stammer fra en Short Stirling,
måske MK IV LK143 NF-B.
I udstillingen “Flyvere i natten” på
Ringkøbing Museum kan du se både
vingespante, motor og propel fra
Short Stirling MK IV LK143 NF-B. I udstillingen fortæller museet også historien om de andre 18 fly, der styrtede ned i og omkring Ringkøbing

Fjord. Der er desuden en gribende film med en kvinde, der blev
krigsenke, da hun mistede sin unge
ægtemand ved et allieret styrt i Stadil.
Ringkøbing Museum fortæller også
historien om bunkerne ved Søndervig, og sidste år bidrog Søndervig Centerforening økonomisk til, at
museet kunne genskabe interiøret
fra en mandskabsbunker fra Søndervig inde på museet. I bunkeren kan
man se en film med Gerhard Saalfeld, der som ung tysk soldat boede i den bunker, som dukkede frem
i stormen i 2008 - efter at have været uberørt siden 1945.
Men historien er ikke bare i udstillingerne på museet. Historien er omkring os hele tiden - og det bliver
den ved med at være. Så sent som
i oktober sidste år endte en motor
fra en Avro Lancaster i fiskernes net
ved Blåvand, og den står nu også i
udstillingen på Ringkøbing Museum
som årets nyhed i 2016 - og hvem
ved, måske dukker der flere dele op
fra Short Stirling MK IV LK143 NF-B
op på stranden eller i fiskernes net
en dag…

Åbningstider i Søndervig Centret
(fra uge 11-2016 til og med uge 13-2017)

2016:
Uge 10-11

O-T-F-L-S 11-17

Hamborg forårsferie

Uge 12-13

Alle dage 10-18

Påske

Uge 14-15-16-17

O-T-F-L-S 10-17

Uge 16 = Bededagsferie

Uge 18-19-20-21-22-23-2425-26-27

Alle dage 10-18

Uge 18 = Kr. Himmelfart
Uge 20 = Pinse
Uge 26-31 = Dansk skoleferie

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 42+43 Schleswig-Holsten
+ Hamborg efterårsferie

Uge 43-44

Alle dage 10-17.30

Se ovenfor

Uge 45-46-47-48-49-50

L-S 11-16

Uge 51

M-T-O-T-F 11-17

Ugen op til jul

Uge 52

T-OT-F 11-17

Jul/nytår

Uge 1

Alle dage 11-17

Stadig tysk ferie

Uge 2-3-4-5

Frivillig

Uge 6

L-S 11-17

Uge 7-8

Alle dage 11-17

Uge 9

F-L-S 11-17

Uge 10-11

O-T-F-L-S 11-17

Uge 12-13

F-L-S 11-17

2017:

Dansk vinterferie
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.

Golfturnering ”Søndervig Open 2016”
Igen i år har Søndervig Beboerforening arrangeret vores traditionelle golfturnering på Holmsland Klits
Golfbaner - Klevevej 19 – Søndervig
Mail: Holmsland@golfonline.dk
Turneringen afvikles lørdag den 23.
juli 2016 - kl. 9.00. HUSK at skrive
det i kalenderen
Når turneringsbetingelserne er klar,
kan de læses på Golfbox, hvor man
også skal tilmelde sig.
Sidste års match blev afviklet en

søndag, og det var vi glade for, for
dagen før var det et forfærdeligt vejr
med regn og stærk blæst.
Det blæste også en del da vi gik ud
søndagen morgen, men trods det
kom mange ind med relative gode
resultater.
Turneringen var delt op i en A og en
B række, efter handicap, og resultaterne blev som følger:
A-rækken: 1. Peter Fritze Jacobsen,
2. Kurt Leth, 3. Claus Lorenzen

B-rækken: 1. Ritta Poulsen, 2. Anne
Lene Trøstrup, 3. Jonny Lorenzen.
Vi håber igen i år, at se mange golfere til denne hyggelige match.
Alle med et DGU kort og max Hcp på
48 kan deltage, så invitér dem I kender der spiller golf med denne dag.
Er der spørgsmål så ring til Golfmanager John Clausen på 97338800 eller Nils Christiansen på 40412652.
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Artikel til Søndervig Beboerforening af Kystdirektoratet

Kystbeskyttelsen ved Søndervig
Måske du har set skibene ligge
ud for kysten og pumpe sand ind
på stranden igennem et stort rør,
i sensommeren 2015. Det er sket
for at beskytte kysten mod nedbrydning og for at modvirke oversvømmelse af de bagvedliggende
områder.
Da sandpumperskibene den 4. september 2015 pumpede de sidste m3
sand ind på kysten ud for Søndervig,
satte de punktum for en sandfodring af 625.000 m3 sand på strækningen fra Krylen i nord til Søndervig i syd. I alt 4,9 km hvilket i snit
svarer til 128 m3 sand pr. løbende
meter strand. 21 dage tog det sandpumperskibene at udlægge de store mængder sand på stranden, som
ville have krævet 31.000 fyldte sættevogne (store lastbiler) at fragte
dertil fra landsiden.
Virker det så at smide så enorme
mængder sand på stranden? Noget
af sandet er jo allerede forsvundet
igen. JA, det gør det! Og det er meningen, at noget af sandet bevæger
sig ud i vandet igen, fordi det indgår i den naturlige dynamik, der er
på en kyst, hvor havbundsmateriale
(sediment) føres på tværs og langs
med kysten. I modsætning til det vi
kalder hård kystbeskyttelse, som for
eksempel høfder og skråningsbeskyttelse, som arbejder imod den
naturlige kystdynamik.
Sådan virker sandfodring
Når dele af det indpumpede sand
ryger tilbage til havet, typisk under
en storm, lægger det sig ude i havet
eksempelvis på en revle, eller længere nede ad kysten, hvor det gør
gavn. Det er altså ikke kun det sand,
der ses med det blotte øje, som virker som stødpude for havets bølger,
men også det sand som ligger på
havbunden længere ude i kystprofilet. Kystprofilet er et tværsnit vinkelret på kysten, og går fra klittop til
et stykke ud i havet. Det sand, som
ligger under vand i kystprofilet fungerer som sanddepoter og har afgørende betydning for mængden af
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den energi, som bølgerne fører ind
til kysten. De lave vanddybder over
revlen bevirker nemlig, at bølgerne
bryder på revlen og dermed frigiver en masse energi, som ellers ville
have ramt kysten og ædt af strand
og klitter. Populært sagt, fungerer
sandet som en airbag under storm,
og havet spiser af det sand, der er
lagt ud, i stedet for i klitterne. Det vil
dog være nødvendigt at tilføre nyt
sand med tiden, da det på sigt bliver
transporteret videre, mens det yder
den nødvendige beskyttelse.
Lidt eller ingen tilbagerykning
Groft sagt kan man beskytte en kyst
og endog fremrykke den – altså skabe mere strand – ved tilstrækkelig sandfodring. Det tillader økonomien i Fællesaftalen mellem staten
og Ringkøbing-Skjern Kommune
dog ikke. Derfor er der sat en række målsætninger op i aftalen. Ved
Søndervig er målsætningen at kysten ikke skal rykke tilbage. Såfremt
der ikke blev sandfodret, ville der
naturligt være en tilbagerykning på
ca. én meter om året i gennemsnit.
Det hedder i aftalen, at på strækninger uden skråningsbeskyttelse, hvor
der er risiko for huse og infrastruktur

og/eller risiko for klitgennembrud
under storm med oversvømmelse
til følge, er målsætningen standsning af kysttilbagerykningen. Andre steder, for eksempel på strækninger med skråningsbeskyttelse, er
målsætningen, at kysttilbagerykningen skal reduceres, men ikke bremses helt.
Der bliver holdt øje
En kyst er som nævnt dynamisk,
og vil hele tiden være under forandring. Derfor kan det også i perioder se ud som om al sandet er væk,
for i en anden periode at komme tilbage på stranden. I Kystdirektoratet holder vi øje med udviklingen
både med den aktuelle situation og
i et mere langsigtet perspektiv. Fagfolk arbejder ved skrivebordet og
ude på kysten, når planerne lægges
for en kystbeskyttelse, der beskytter huse, infrastruktur og de lavtliggende landområder bag klitterne,
og selvfølgelig først og fremmest
menneskene. Med den store sandfodring i 2015 ved Søndervig, er kysten pt. beskyttet, også selvom noget af sandet har bevæget sig andre
steder hen, hvor man ikke umiddelbart kan se det.

FAKTABOKS
l Der er sandfodret mellem sti 117 ved Krylen til sti 94 ved Søndervig
mellem den 15. august og 4. september 2015.
l Der er indpumpet 625.000 m3 sand på en 4,9 km strækning = 128 m3
i snit på meter kyst.
l Der blev sidst sandfodret på strækningen i maj/juni 2009, med ca.
455.000 m3 fra sti 93 til sti 116 (4.500 m).
l I februar 2006 blev der ikke fodret på stranden men på revlerne med
ca. 275.000 m3 fra sti 93 til sti 112 (3.700 m).
l Der vil formodentligt ikke blive sandfodret på Søndervigstrækning de
første par år igen.
l Fællesaftalen mellem staten v. Kystdirektoratet og Rinkøbing Skjern
Kommune løber fra 2014-2018 på strækningen mellem Lodbjerg i
nord og Nymindegab i syd. Læs mere om Fællesaftalen
l Der er ved Badevej og Hafavej desuden to brudstensskråninger, som
er anlagt i 2005.
l Se mere på Kystdirektoratets hjemmeside: www.kyst.dk

Øverst: I august 2015 pumpedes sand
ind på stranden fra skib via et stort rør.
Bemærk, at stranden bag ved udpumpningsrøret er meget højere end foran
røret, idet stranden er ”vokset” under
sandfodringen.
Nederst: Sand pumpes ud på stranden,
og ude på havet ses sandpumperskibet.
Skitse: Skitsen illustrerer et kystprofil.
Profilet går fra klittop og et stykke ud
i havet.
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Cykel- og gangsti på Bagges Dæmning
Arbejdet med at etablere en cykelog gangsti over Bagges Dæmning
og lave broer over de to huller, der
er i dæmningen er ved at være afsluttet. Der holdes åbning af broerne
den 26. marts (påskelørdag), hvor
der vil være nogle aktiviteter derude. Alle er velkomne.
RAH og Vestjysk Net har stået for den
første store del af arbejdet. De har
nemlig påtaget sig opgaven med at
få kabellagt de store højspændingsledninger, der siden 1970’erne har
stået på den gamle dæmning.
Cykelstien vil løbe på resterne af den
gamle dæmning, og der, hvor der nu
i over hundrede år har været gennembrud i dæmningen, kommer der
to betonbroer med træ-rækværk, så
cyklister og gående kan få en smuk
tur.
Med stien hen over dæmningen bliver det stort set muligt at cykle på
naturskønne stier hele vejen rundt
om fjorden. Kun distancen fra den
sydvestlige del af fjorden og over til
Bork mangler – men den del bliver
bygget i 2016. Desuden har kommunen en ansøgning inde ved den
nationale stipulje om at bygge en
cykelsti langs hovedvejen fra Vinter-

lejevej i Haurvig til den sydlige del
af fjorden. Den strækning må man i
dag køre på vestkyststien i klitterne.
Bagges Dæmning blev i sin tid opført som en del af et afvandingssystem der skulle forvandle engområderne omkring Søndervig til
landbrugsjord. Tanken var også at
skabe en sikker transportvej mellem
Klitten og Holmsland.
Desværre blev dæmningen kort efter sin opførsel i 1865 gennembrudt
og ødelagt af en stormflod. Området
er nu et smukt naturområde med
masser af dyre og fugleliv.
Der bliver tale om en særdeles naturskøn cykelrute fuldstændig adskilt fra kørende trafik.
En cykeltur rundt omkring Ringkøbing Fjord er en helt fantastisk ople-

velse. Turen er ideel for alle og er en
fantastisk oplevelse for naturelskere
og cykelentusiaster, for familier med
børn eller motionister – ja alle kan
nyde den afvekslende natur.
Historie
Det er i år 150 år siden, at løjtnant
Halvor Christian Bagge (1826-1888)
stod for byggeriet af den ca. 1600
meter lange dæmning fra Klegod
til Sønderby. Planen var at gøre det
lave område bag dæmningen til
dyrkbar landbrugsjord, men få måneder efter byggeriet var afsluttet,
slog en stormflod to store huller i
dæmningen. Hullerne blev aldrig
lukket, men dæmningen ligger der
stadig.

Vi holder Sct. Hans arrangementet på grusparkeringspladsen ved lysreguleringen øst for
Holmsland Klitvej.
Bålet tændes allerede kl. 20.00 af hensyn til børnene.
I år vil det være muligt at købe øl og vand, og hvis vejret er fornutigt, vil vi også sælge pølser.

GRC.DK

Sct. Hans arrangement
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