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Formand 
Ellen Marie 
Vestergaard
Tlf.: 2273 3858

Æresmedlem
K. O. Jensen
Tlf.: 2499 9798

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

Arne Nørgaard
Tlf.: 4019 3854

Erland Nørgaard
Tlf.: 2623 9800

Morten Hansen
Tlf.: 4015 6971

Lise Kroning
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erland@esmark.dk

avanti@postkasse.com

gertnsjensen@gmail.com

K.o.jensen@mac.com

emv@virk-raad.dk

post@soendervigcamping.dk

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 tilmelde jer 
nyhedsbreve.

Vi er ved at samle mailadresser på vore medlemmer. Gå ind på hjemmesiden 
og udfyld dine oplysninger. Du kan også vedligeholde dine  oplysninger her.

Vi kan på grund af Persondataforordningen ikke længere få private 
adresser fra kommunerne.
Derfor beder vi jer om at oplyse ændringer i jeres private adresser til vo-
res kasserer Gert N. S. Jensen, gertnsjensen@gmail.com, ligesom vi skal 
opfordre jer til ved salg af jeres sommerhus at fortælle køber, at man 
bør meddele sit navn, adresse og sommerhusadresse til kassereren.

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

morten.hansen@meny.dk

privat@sondervigranch.dk

Torben Fahl
Tlf.: 5134 5223
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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 forelægges til  

godkendelse
4.  Indkomne forslag – herunder forslag 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 eller på mail 
emv@virk-raad.dk.

Der serveres suppe fra kl. 12.30 
til kl. 13.30. 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling lørdag den 
9. april kl. 14.00. Da Beach Bowl er brændt foregår det i Holmsland 
Idræts- og Kulturcenter, Bandsbyvej 2, Kloster, 6950 Ringkøbing. 
Der serveres suppe og kage fra kl. 12.30 til kl. 13.30. 
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Nyt fra Lalandia i Søndervig
Endnu en gang har vi passeret et årsskifte og dagene bliver gradvist længere. Det betyder, 
at foråret er på vej og den gode tid med masser af glade gæster i Søndervig venter forude. 

Forude venter også åbningen af Lalandia i Søndervig inden sommerferien. Inden vi kommer 
så vidt venter dog først en heftig slutspurt med masser af aktivitet på byggepladsen. 

Den 1. december 2021 overdrog vi, som planlagt, de sidste af de 440 nye feriehuse til ejerne. 
Vi har således afsluttet byggeriet af feriehusene og etableringen af de udvendige arealer.  

Vi har allerede haft mange gæster i husene. Det tegner rigtigt godt. 

Byggeriet af Aquadome og oplevelsescenteret er gået ind i den afsluttende fase.  
Bygningen er lukket og det grønne tag er stort set lagt på. Meget synlige er også de farve

strålende rutsjebaner som lige nu bliver monteret på den vest og nordlige side af bygningen. 
Elementerne til rutsjebanerne er blive leveret fra Canada i hele 45 skibscontainere. 

Ud mod Søndervig landevej etableres der parkeringspladser til de kommende gæster. 

Februar 2022
Aquadome set fra vest. I forgrunden ses Tornadoen og i baggrunden ses de nye feriehuse.
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Inde i bygningen hersker der hektisk aktivitet. Op i mod 100 håndværkere knokler for at gøre 
de 15.000 m2 færdige. Der skal bl.a. trækkes 80 km kabler, monteres 150 indvendige døre  

og opsættes mere end 4.000 m2 lofter.

I kan følge projektet på www.lalandia.dk, hvor der under Lalandia i Søndervig løbende bliver 
lagt nye dronefilm op.  

De seneste år har der været megen byggeaktivitet i Søndervig. Nu kan vi snart se enden på 
det og vi takker for jeres store tålmodighed og forståelse.

Thomas Nielsen
Projektdirektør

Feriehusområdet set fra syd. Udendørs spa-område under opbygning.
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Vejvedligeholdelse og naturpleje i Søndervig
Søndervig Beboerforening vareta-
ger vejvedligeholdelsen for private 
fællesveje i området, hvor de fleste 
af beboerforeningens medlemmer 
har sommerhuse/grunde.
Bestyrelsen har været repræsente-
ret i følgegruppen med nye offent-
lige veje i området.
Søndervig beboerforening har aftalt 
med Ringkøbing Skjern-Kommu-
ne, at kommunen opkræver bidrag 
over ejendomsskattebilletten, hvor-
efter kommunen overfører beløbet 
til beboerforeningen med fradrag af 
kommunens opkrævningsbidrag. .
Beløbet indsættes på en særskilt 
konto forbeholdt vejudgifter m.v. 
som fremgår af vedhæftede regn-
skab.

Følgende veje er 
omfattet denne ordning:
Troldedalen, sydlige del af Holdvej.
Sand Holms Vej, Hafavej
Del af Nordsøvej, Sletten, Plantage-
vej, Molsvej, Harbo Stagesvej.
Del af Nordsøvej, Solvej, Hjelmevej, 
Fyrrekrat og Hvidbjergvej.
Krattet, Marehalmen, Lyngen og An-
ders Juhls vej.
Herudover den sydlige Lodbjergsvej, 
hvor to stikveje er tilsluttet, samt 
Fortunavej.

Bestyrelsen har valgt at fortsætte 
samarbejdet med Holmsland Ma-
skinstation om at udføre arbejdet 
i 2022, idet vi har gode erfaringer 
hermed.

Omfang af aftalen er følgende:
1. Vejafhøvling på stamveje og stik-

veje efter behov.
2. Udlægning af supplerende stabilt 

grus efter behov.
3. Tilbud på udlægning af overflade-

belægning (OB) efter tilbud i del-
områder.

4. Herudover vil der blive set på vej-
rabatter, 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) – Der er i sidste regnskabs-
år udført OB belægning ved Harbo 
Stagesvej, Sletten og Plantagevej.
Også i 2022 forventer vi, at der ud-
føres forbedringer på de mest be-
lastede veje med udlægning af OB 
belægning samt forstærkning med 
stabil grus på grund af større reno-
vationsbiler og tung trafik forårsaget 
af mange byggerier.
Efterhånden som vejene bliver be-
lagt med OB belægning bliver det 
også dyrere at udføre reparation ef-
ter skader i forbindelse med bygge-
ri. Vi skal således gøre opmærksom 
på, at ansvar for skader og udbed-
ring heraf, påhviler bygherren ud for 
de beskadigede områder.
Ved udbygning af bedre veje er der 
udført chikane til fartdæmpning.
Der er stadig en forsøgsordning med 
chikane på grund af for høj hastig-
hed i området.

De udlagte fartdæmpende måt-
ter er beregnet til max. 30 km i ti-
men, som generelt er gældende i 
sommerhusområdet, og de fleste er 
placeret efter ønske fra de nærmest 
boende.
Vejvedligeholdelse i de nævnte om-
råder omfatter ca. 1.000 sommer-
hus/grundejere.

Klitter og klitveje
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.
For at beskytte klitterne er der ud-
ført forsøg med håndliste af reb ved 
2 stier. Vi arbejder videre med forsø-
get og godkendelse hos myndighe-
derne med henblik på at lede pub-
likum så direkte over klitterne som 
muligt.
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Kystdirektoratet og kommune er 
myndighed

Strandfogeden/naturstyrelsen har i 
løbet af 2021 udført et godt stykke 
arbejde for at undgå sandfygning, vi 
håber at dette samarbejde kan fort-
sættes både i klitter og stier, og vi 
opfordrer til, at adgang til og fra ha-
vet sker ad de befæstede stier for at 
beskytte klitterne.

I lokalplanen for Søndervig Ferie-
park er der anvist adgangsveje til 
havet fra feriehusene.

Adgangsvejene er placeret ved de 
officielle redningsveje. Det er væ-
sentligt, at der etableres synlige 
markeringer for at beskytte klitter-
ne på hensigtsmæssig måde.
Teknisk udvalg har i 2022 bevilget 
tilskud på 300.000 kr. til måtter ved 
2 stier.

I forbindelse med strategi- og ud-
viklingsplaner er det planlagt, at 
den sydlige del af Lodbjergsvej gø-
res ensrettet.
Bestyrelsen deltager løbende i føl-
gegruppen med tekniske medarbej-
dere for Land- by- kultur- Plan- og 
vejarbejde.

Projektet med de nye veje omfatter 
ensretning og fortove, gadeinventar 
og belysning på Lodbergsvej. Arbej-
det forventes afsluttet før sommer-
ferien.

Kloakkerne separeres i Badevej
Fra påsken og frem til november 
2022 udfører Ringkøbing-Skjern For-
syning kloakarbejde i Badevej. Det 
er de gamle fælleskloakker der bli-
ver separeret i spildevands- og regn-
vandsledninger.
Separering foretages for at mindske 
overløb, og for at undgå at transpor-
tere store mængder regnvand over 
lange afstande.

Gravearbejdet er delt op i fire etaper 
med følgende datoer:
- Etape 1: Start den 19. April 2022. 

Der er spærret fra lyskrydset og til 
midt for Lodbergsvej.

- Etape 2: Start den 16. Maj 2022. 
Arbejdet vil foregå fra midten af 
Lodbergsvej og frem til Badevej 
nr. 8, hvor arbejdet stopper den 
24. Juni 2022.

- Etape 3:. Start den 15. August 
2022. Arbejdet vil foregå fra Ba-
devej 8 og op til Badevej 19.

- Etape 4: Start den 26. September 
2022. Arbejdet vil foregå indtil 

den 4. november 2022 på den re-
sterende del af Badevej, hvor der 
også vil blive klargjort til som-
merhuskloakering i 2024.

Ovennævnte tidsplan er forventede 
datoer, og der kan forekomme æn-
dringer.

Det vil i perioder ikke være muligt at 
køre frem til de til Badevej tilstøden-
de ejendomme og sideveje. Der vil 
dog altid være adgang til fods.
Der vil fra starten af etape 2 være 
spærret for kørsel op ad Badevej. 
Der kan måske etableres omkørs-
ler, der sikrer at Badevej kan holdes 
åben i længere tid under anlægspe-
rioden, men det er endnu ikke sik-
kert.

Spørgsmål vedrørende separering 
af Badevej kan rettes til projektle-
der Andreas Løhde ved Ringkøbing-
Skjern Forsyning på tlf. 5196 9490 
eller på mail anlo@rsforsyning.dk.

De berørte beboere og sommerhus-
ejere opfordres til at følge arbejdet 
på kommunens hjemmeside – jfr. 
følgende link: https://www.rksk.
dk/om-kommunen/projektsider/
vejprojekter-ved-soendervig.
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Så er foråret på vej og vi er klar til at gøre jer Algefri.
HUSK: Vi som altid kun udfører behandlinger med miljøgodkendt middel.

Tilbud 1:
Algebehandling af tag Ell. Terrasse op til 150 kvm.

Til: 450,- Normalpris: 900,-

Tilbud 2:
Algebehandling af tag Ell. Terrasse op til 250 kvm.

Til: 500,- Normalpris: 1000,-

Tilbud 3:
Algebehandling af tag op til 250 kvm 

+ Algebehandling af Terrasse op til 250 kvm.
Til: 799,- Normalpris: 1799,-

Tilbud 4:
Skal dine Fliser ell. Træterrasse blive som nye, så står vi klar:

Flise ell Terrasse rens, inkl. Skumbehandling 
& Imprægnering samt. 15 års garanti.

Til: 42,- pr m2.
Normalpris: 84,- pr m2.

Solskins hilsner fra:

Jysk Fliserens & Algebehandling ApS.

Tlf: 28563926

Mail: Info@jyskalgebehandling.dk

www.Jyskfliserens.com

Vi kommer gerne og laver opmåling 
samt gratis flise ell. terrasse prøve.

ALLE TILBUD ER INKL. MOMS & KØRSEL.
Tilbuddet ovenfor skal vi gerne have 

et svar på inden den. 11/4.

Så lad os vide, hvis du ønsker et af overstående tilbud.
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Kommunen indrykker nedenstå-
ende annonce i de lokale aviser. 

Klipning af levende hegn:
I Søndervig Beboerforening vil vi 
indføre den procedure, at vi klip-
per hegn og roser ud mod vejen for 
grundejerens regning, hvis grund-
eje ren ikke har gjort det inden den 
23. juni 2022.
Regningen vil blive fremsendt fra 
den lejede entreprenør – skøn ca. 
300 kr.

Det er et problem, at der er en del 
levende hegn langs veje og stier, 
som ikke bliver klippet. Det giver 

ridsede biler og an-
dre problemer med 
trafikken. 

Torsdag 21. oktober 2021 mødtes en flok friske børn og 
voksne med skovle og spader, ved Sandpladsen på Ba-
devej i Søndervig.
Klitterne ved siden at Sandpladsen, blev i første om-
gang plantet til med ekstra hjelme. 
Vi fortsatte beplantningen langs klitfoden ved stranden, 
i solskin og med masser af frisk havluft.
Efter et par timers plantning, sluttede vi af med en piz-
za, hos Bruno på Badevej. 
I 2022 er der plantedag torsdag den 20. oktober. Vi  mø-
des ved Sandpladsen kl. 10.00. 
Tilmelding kan ske til erland@esmark.dk (max. 50 per-
soner). 

Plantedag i efterårsferien
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DET SKER I SØNDERVIG
VERANSTALTUNGEN IN SØNDERVIG
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Ret til ændringer forbeholdes / Recht auf Änderungen vorbehalten

Flere aktiviteter
kan dukke op i løbet af året

Im Laufe des Jahres können
weitere Aktivitäten entstehen
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Golfturneringen Søndervig Open 

 

Vi gennemfører en golfturnering lørdag den 16. juli.  

Turneringsbetingelserne kan ses på Golfbox under Holmsland Klit Golf – klubturnering. Alle golfspillere kan 
være med.  

 

Åbningstider i Søndervig Centret 
(fra uge 6 – 2022 til og med uge 11 – 2023)

2022:
Uge 6 F-L-S 11-17

Uge 7-8 Alle dage 11-17 Dansk vinterferie

Uge 9-10 Alle dage 11-17 Hamborg forårsferie

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

Uge 14-15 Alle dage 10-18 Schleswig-Holstein påskeferie 4/4-16/4

Uge 16-26 Alle dage 10-18

Uge 27-28-29-30-31 Alle dage 10-19
Schleswig-Holstein 
+ Hamborg starter skoleferien 7. juli

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

Uge 37-38-39 Alle dage 10-17.30

Uge 40-41-42 Alle dage 10-18
Uge 41-42: Schleswig-Holstein efterårsferie
Uge 41+42 Hamborg efterårsferie
Uge 42: Dansk efterårsferie

Uge 43 Alle dage 10-17

Uge 44-45-46-47-48-49-50 F-L-S 11-16

Uge 51 M-T-O-T-F 11-17 Jul

Uge 52 T-O-T-F + S 11-17 Nytår

2023:
Uge 1-2-3-4-5 Frivillig

Uge 6 F-L-S 11-17

Uge 7-8 Alle dage 11-17 Dansk vinterferie

Uge 9 F-L-S 11-17

Uge 10-11 Alle dage 11-17 Hamburg forårsferie

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

Eks.: l uge 26 har vi åben 10-18, og i uge 27 fra 10-19. Det betyder, at åbningstiden ændres fra og med lørdag i uge 
26 i stedet for mandag i uge 27.

Golfturneringen Søndervig Open

Vi gennemfører en golfturnering 
lørdag den 16. juli. 
Turneringsbetingelserne kan ses 
på Golfbox under Holmsland Klit 
Golf – klubturnering. 
Alle golfspillere kan være med. 
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Programmet er som følger: (ret til ændringer forbeholdes)

Søndag d. 3. juli kl. 14:00: BIG BAND under ledelse af Flemming Nordenhof. Ringkøbing/Hof Big Band blev stif-
tet i 1974 i Ringkøbing af trompetisten Flemming Nordenhof, som har stået i spidsen lige siden. På repertoiret står 
en stribe velkendte numre fra den klassiske bigband-æra-numre, der blev gjort udødelige af legender som Glenn 
Miller, Count Basie, Ella Fitzgerald, Benny Goodman og Frank Sinatra – men også kompositioner af nyere dato.

Søndag d. 10. juli kl. 14:00: TRIO GULDAGGER+. Trio Guldagger+ består af fire rutinerede musikere, sangskrivere 
og komponister, der hver især har beskæftiget sig med mange forskellige musikalske genrer: jazz, rock, folkemu-
sik, klassiske korværker, popmusik mm. Trio Guldagger henter inspiration i den danske sangskrivertradition med 
sange af Sebastian, Anne Linnet, Erik Grip, Michael Falch m.fl. Men også Donovan og Dylan blinker i baggrunden.

Søndag d. 17. juli kl. 14:00: RIVER JAZZ & BLUES BAND eller i daglig tale River Band. River Band kom til verden i 
1971 i Vestjylland med musikere bosiddende i Lemvig og Holstebro. Orkestret fik navn efter Storåen, der flyder på 
de kanter. River Band har turneret trofast hvert år uden pause siden 1971. Både i Danmark og i udlandet.  På re-
pertoiret står en krydret blanding af jazz, blues, latin og spirituals.      

Søndag d. 24. juli kl. 14:00: WEDGWOOD DUO. Michael Wedgwood og Lars Schroeder er makkerparret i denne 
engelsk/danske duo. De spiller et meget bredt repertoire. Det er pop/rock fra 50’erne, 60’erne og 70’erne, samt 
irsk, skotsk og andet folkemusik. Af navne kan nævnes The Beatles, Ralph McTell, Rolling Stones, The Dubliners, 
Eric Clapton, The Eagles og andre fra soul- og country-musikken. Hvis publikum er oplagt til lidt ‘syng med’, er der 
numre fra the Dubliners, Creedence Clearwater Revival, osv., eller man kan danse til toner fra deres store 50’er til 
70’er repertoire.

Søndag d. 31. juli kl. 14:00: WIKING STRINGS er et Ikast-orkester der fra 1963-1966 spillede Midtjylland tynd med 
60èrnes glade ”pigtråds- rock n`roll- popmusik.” Orkestret blev dannet af venner helt tilbage fra folkeskolen i Ikast 
m.fl. Der blev stillet på ”Pause” fra 1966 til 1988 pga. familie, soldatertid og karrierer. Fra 1988- 1992 genoptog Wikin-
gerne, på opfordring, en ny gang ”60èr musik” i det midtjyske, bl.a. til store IFS årsfester med 6-700 gæster. Orke-
stret har siden 2017 spillet 
til flere udsolgte koncer-
ter, bl.a. i Bakkehuset 
Ikast, som orkestret be-
tegner som ”hjemmeba-
nen.” Orkestret tæller sta-
dig 4 medlemmer fra det 
oprindelige ”60’er band” 
samt et yngre nyt med-
lem.
Musikken er: Elvis Presley, 
Cliff Richard, Roy Orbison, 
Creedence Clearwater, 
Ricky Nelson, Willie Nel-
son, Hoyt Axton, Don Wil-
liams, Mark Knopfler, Chet 
Atkins, The Spotnicks, The 
Shadows m. fl. – Pop, rock 
og Country.

Søndagsmusik ved Beach Bowl
Beach Bowl er brændt, men det forventes, at der alligevel kan afholdes 
musik om søndagene i højsæsonen ved Beach Bowl. 

Der vil være live musik de fem søndage i juli med start kl. 14:00. 

Det vil være muligt at købe drikkevarer, og måske bliver det også muligt 
at købe mad. Hold øje med Facebook og hjemmesiden. 

Glæd jer til nogle hyggelige søndag eftermiddage i juli på Beach Bowl.
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De sidste par år har der været live 
musik på Sandpladsen – i 2020 var 
det i begrænset omfang på grund 
af covid-19, men i 2021 var det igen 
muligt. 
Som noget nyt var der indgået et 
samarbejde med Generator i Ring-
købing i det øjemed, hvilket gav 
mulighed for at opleve spirende 
unge talenter. 
I 2021 kunne man derfor opleve en 
blanding af etablerede kunstnere og 
nye talenter. Musikprogrammet bød 

Som altid er Søndervig Vinterbade-
festival et kæmpe tilløbsstykke med 
2000 deltagere og mere end dob-
belt så mange tilskuere.
Forberedelserne til Søndervig Vin-
terbadefestival 2021 var i fuld gang, 
med nye spændende tiltag. Der var 
mere end 1000 tilmeldte, da corona 
endnu en gang spændte ben for ar-
rangementet. Der var egentlig ikke 
et decideret forsamlingsforbud, men 
rettidig omhu gjorde at arrange-
mentet blev aflyst midt i december.  
Til stor glæde for arrangørerne var 

Live musik på Sandpladsen – nu 
også med børneunderholdning

på Ole Gas, Charlotte Mai Band, Sal-
ty Surfers, SPT Swingers, Maskine-
ri, Svend Erik Larsen og Astro Bud-
dha Agogo.
Igen i år er der garanteret musik på 
Sandpladsen, det vil være tirsdag og 
torsdag i fra uge 28 til og med uge 
31 med start kl. 15:00. Programmet 
er endnu ikke fastlagt, men der er 
garanteret god musikalsk under-
holdning.
Som noget nyt vil der også være 
børneunderholdning på Sandplad-

sen, det vil foregå hver onsdag i 
ugerne 28 til og med uge 31 – også 
med start kl. 15:00.
Dette program er endnu heller ikke 
fastlagt, både musik- og børnepro-
gram vil blive offentliggjort på son-
dervig.dk samt på søndervig-por-
ten til Vesterhavets facebookside, så 
følg endelig med der.
Glæd jer til endnu en spændende 
sæson på Sandpladsen i Søndervig.

Søndervig Vinterbadefestival
der stadig mange, der havde valgt 
at holde traditionen i live med deres 
egen lille vinterbadefestival, så der 
er ingen tvivl om, at der er stor op-
bakning til arrangementet.
Søndervig Vinterbadefestival er en 
helt unik oplevelse for alle – om du 
er vinterbader eller ej. 
I en tid uden corona løber det kolde 
gys normalvis af stablen hvert år d. 
31. december kl. 11:00. 
Allerede kl. 9.30 vil man opleve 
hvordan folk vitterligt valfarter til 
byen – alle i højt humør og nogle af 

vinterbaderne er endda udklædte. 
Kl. ca. 11:05 kan man så opleve 2000 
personer myldre i vandet, hvorefter 
det hele afsluttes med kransekage, 
champagne og østers til alle delta-
gere.
Der er ingen tvivl om at Søndervig 
Vinterbadefestival er den bedste 
måde at afslutte året på – både for 
deltagere, tilskuere, de frivillige og 
arrangørerne og der er et stort håb 
om, at det i 2022 er muligt at gen-
nemføre arrangementet d. 31. de-
cember kl. 11:00.
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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

Generalforsamling 
i Søndervig 
Vandværk
Indkaldelse og angivelse af 
datoen for ordinær general-
forsamling i Søndervig Vand-
værk offentliggøres i dags-
pressen og på vandværkets 
hjemmeside.

Nærmere oplysninger kan 
ses på Søndervig Vandværks 
hjemmeside: 

www.sv-vand.dk

Skrevet af Ulla Birkmose, 
Leder af ROFI-Fitness

Endnu et år på stranden i Søndervig 
med morgen gymnastik, og vi elsker 
det!
Lei Iben fra Feriepartner kontaktede 
mig i starten af 2021, om vi fra ROFI-
Fitness, igen havde mulighed for at 
stille med instruktører til Gymnastik 
på stranden i Søndervig 2021.
Jeg sagde selvfølgelig ja med det 
samme, selv om jeg på daværende 
tidspunkt ikke vidste noget om Coro-
na restriktionerne. Alle instruktører 
var også klar, så vi kunne kun ven-
te og se tiden an. Alle Fitness cen-
tre var på daværende tidspunkt helt 
lukket og udsigten til en åbning og 
større antal samlet var ikke i sigte.
6. maj kunne Fitness centrene igen 
lukke dørene op med diverse re-
striktioner. Så jeg tænkte at Gymna-
stik på Stranden nok skulle blive til 
noget 2021.
6. juli kunne vi med glæde rekla-
mere på de sociale medier, at vi vil-
le være at finde på stranden i Søn-
dervig for enden af Badevej, hver 
dag i ugerne 28-31. Træningen er for 
hele kroppen. Der trænes med ela-
stik og egen kropsvægt. Elastikken 
kan lånes eller købes hvis man øn-

Gymnastik på stranden i Søndervig 
Sommeren 2021

sker sin egen. Der er 
en masse muligheder 
for træning på stran-
den. Det er kun fanta-
sien der sætter græn-
ser. Alle kan være med 
børn, unge, kvinder og 
mænd i alle aldre.
D. 12. juli 2021 var før-
ste dag på stranden og 
vi startede ud med et 
fantastisk vejr. Høj sol-
skin og en mild brise. 
Som instruktør er det 
en skøn følelse at stå nede på stran-
den, og se hvordan det lige så stille 
myldrer frem med deltagere fra alle 
retninger. Alle kom med et kæmpe 
smil på læben og kommentaren om, 
hvor skønt det var, at vi endelig igen 
måtte samles med afstand.
I løbet af de 4 uger, dukkede i alt 
824 morgenfriske deltagere op kl. 
8.30, helt klar til at give den gas. 
3 morgener måtte vi desværre gå 
hjem igen, da himmel og hav stod 
i et. Ellers har vi trodset vind og vejr 
i næsten alle afskygninger. Bunker-
ne blev brugt som læhegn hvis regn 
og blæst var for slemt. Så vi fik sta-
dig en god gang træning.
Vi savnede vores udenlandske del-
tagere. Der var meget få i 2021, i 

forhold til de tidligere år. Vi krydser 
fingre for at de er med os igen, når 
vi forhåbentlig gentager det hele i 
2022. 
Vi som instruktører ser frem til disse 
uger hvert år. Det er den mest fan-
tastiske måde at starte sin dag på. 
Frisk luft, skøn udsigt, dejlige gla-
de deltagere som presser sig selv 
hver morgen, så kan vi ikke forlan-
ge mere.
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Af Ole S. Rask, Bagagerumsmarked Søndervig

Sommer, solskin, strand og hyggelig stemning går op i 
en højre enhed når Bagagerumsmarked Søndervig åb-
ner.
Tirsdag den 28. juni 2022, kl. 11.00 går startskuddet 
for sæson 2022. Så det er er lige om lidt, at Bagage-
rumsmarked Søndervig slår portene op for den 18. sæ-
son i rækken.
Når andre hører, at vi skal til Søndervig, lyder det ofte 
med begejstring i stemmen: ’Nå ja, det er tirsdag, så er 
der jo bagagerumsmarked i Søndervig’. Jo, det giver liv, 
atmosfære og handel i Badebyen J.
Markedsgæsterne valfarter fra sommerhuse og cam-
pingpladser. I 2022 også gæster fra cirka 500 ferieboli-
ger ved Lalandia, der ligger lige overfor markedsplad-
sen. Ikke at forglemme de mange der kommer kørende 
til Søndervig fra nær og fjern.

Nyt er godt, men brugt er bedre 
– kom til marked i Søndervig J

Markedspladsen ved Beach Bowl summer af liv. Her ud-
bydes guld fra gemmerne til priser der er til at have 
med at gøre. Gæsterne elsker at lede i de 10.000-vis 
af ting og sager. At gøre et fund fra en papkasse der 
står lidt skjult under bordet, som ingen andre har set. 
At krejle om prisen med stadeholderne, som har tømt 
skuffer, skabe, loft, kælder og udhus. Måske er der 
gamle ting fra et dødsbo der glæder sig til et nyt liv i et 
andet hjem. Det er slaraffenland for samlere og andre 
der elsker brugte ting.
Her er der mulighed for at finde ting der kan bruges i 
andre sammenhænge. Fx nogle gamle vinduesskodder 
med lidt afskallet maling i forskellig smukke retrofarver 
der får nyt liv som sengegavl. 
På denne måde holder vi fokus og passer godt på mil-
jøet. Og det lever fint op til mundheldet: ’Nyt er godt, 
men brugt er bedre’. Genbrug passer glimrende ind i 
tidsånden. Genbrug er eksklusivt, unikt og lækkert. Det 
er hot at købe brugte ting, så hjemmet ikke ’bare’ lig-
ner siderne i et af boligmagasinerne.
Ved at købe ind på markedet støttes der på fornem vis 
op om Danmarks ambitioner om, at reducere kraftigt på 
udledningen af CO2. Det er bare en win-win situation.
Produktionen af nye ting og tøj bidrager fx til en stor 
miljøbelastning. Fx har jeg ladet mig fortælle, at én en-
kelt T-shirt kræver omkring 1.400 liter vand at produ-
cere. Den mængde vand svarer til mere end 10 fyld-
te badekar. Ved produktionen af ét kilo tekstil bliver 
der udledt omkring 15 kg CO2. Det giver stof til efter-
tanke. Så kom når startskuddet lyder for årets bagage-
rumsmarkeder i Søndervig. Læs eventuelt mere på ra-
skevent.dk Vi ses J.

Forskønnelse af Lodbergsvej

Lodbergsvej som den ser ud idag

Projektforslag til Lodbergsvejs kommende udseende

Projektforslag til Lodbergvejs kommende udseende.
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I år tilbyder den legendariske sandskulpturfestival i 
Søndervig gæsterne på en spændende rejse tilbage til 
middelalderen. Oplev bondeoprør, adlens magt, de flot-
te riddere, pestens hærgen, reformationen, kongers rej-
se og fald, samt masser andre historiske højdepunkter, 
som er kendetegn for den tid.

Velkommen til en både spændende 
og anderledes oplevelse
De besøgende vil møde en 200 meter lang og 7 me-
ter høj mur suppleret af 10 soloskulpturer, der tilsam-
men vil fortælle om en tid, hvor den sorte død kom til 
Danmark og slog 40% af befolkningen ihjel. Hvor ad-
skillige konger kæmpede om tronen og den kriste kir-
kes magt over bønder såvel som adlen. Historien om 
unionen mellem Danmark, Norge og Sverige – og star-
ten på reformationen med Martin Luther, hvor kirkens 
mænd mistede magten, da frelsen blev et mellemvæ-
rende mellem den enkelte
og gud. Se middelalderens dramatik og hverdag udført 
i sandskulpturer, når Søndervig Sandskulpturfestival for 
19. år i træk er vært for en oplevelse ud over det sæd-
vanlige!

Kom og oplev den kreative proces
Før den officielle åbning er det desuden muligt at kig-
ge forbi festivalpladsen og se de mange skulptører, når 
de arbejder med deres værker – som de jo kun har 10 
dage til at skabe. Fra mandag den 9. til lørdag den 14. 
maj får man for alvor indsigt i de kreative processer, når 
de 40 skulptører skulpturerer den 200 m lange og 7 m 
høje skulpturvæg fuld af motiver fra årets tema.

Plads til alle
Festivalpladsen er meget handicapvenlig, da vi har an-
lagt stisystemer med mørkt stenmel, så det er nemt at 

Søndervig Sandskulpturfestival
ÅRETS TEMA 2022: ”Middelalderen”

komme rundt på pladsen med fx kørestol og rollator. 
Pladsen har egen toiletvogn med flere toiletter samt 
et let tilgængeligt handicaptoilet, bred opkørselsram-
pe samt pusleplads til de mindste. Det er også muligt at 
låne kørestol ved billetlugen. Vi har en skøn sandlege-
plads, hvor børn og voksne selv kan afprøve deres kre-
ative evner som sandskulptører.

Entré:
Voksne kr. 80,-
Børn t.o.m. 11 år kr. 40,- / Børn t.o.m. 4 år gratis.
Til grupper på min. 10 personer ydes der kr. 5,- i rabat 
pr. person.

Åbent for publikum:
9. maj – 31. august dagligt fra kl. 10-19.
1. september dagligt fra kl. 10-17.
Åbningstiderne kan efter aftale ændres for større grup-
per.

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 handicaptoilet.
•  Pladsen er indrettet med stisystem således handicap-

pede 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 personalet gratis, tilbyde en 
orientering om sandskulpturernes tilblivelse/opbygning 
(varighed ca. 20 min.). Vi ser frem til at modtage Deres 
bestilling på e-mail til info@sandskulptur.dk, med angi-
velse af deltagerantal, dato og klokkeslæt for Deres be-
søg, og De vil herefter modtage en bekræftelse.
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Så gik der lige 2 år i coronaens tegn, men nu er verden 
ved at åbne op igen, og vi kan med ro i stemmen sige, 
at der at der bliver byfest i 2022. 
Det var været 2 år med mange ærgrelser, hvor vi egent-
lig bare gerne ville hylde fællesskabet, sammenholdet 

og bare feste, men nu går det mod lysere tider, og vi er 
klar igen. 
Vi glæder os til at byde jer velkommen den 20. august 
2022, til en dejlig-festlig og solskinsrig dag til Sønder-
vig byfest. 

Søndervig Byfest 2022

23. juni 2022

Sct. HansSct. Hans

Det har tidligere været en tradition, at Søndervig Beboerforening har arrangeret Sct. 
Hans aften, med jazzmusik, båltaler og stort bål på området, hvor Lalandia ligger.

Søndervig Beboerforening arbejder i skrivende stund, med at finde et andet passende 
sted, hvor vi kan afholde Sct. Hans aften 2022. 

Hold øje med vores hjemmeside og Facebookside, hvor arrangementet kan ses efter 
påske.
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Farvel til et stykke Søndervig-historie:

Strandkroen lukkede på toppen
Af Ole Tang
Født og opvokset på Holmsland, 
men siden 1987 bosat i Skive

Artiklen er tidligere bragt i Ywl o æ Kle’t 2021

Med udgangen af oktober kom en lang hotel-historie i 
Søndervig til vejs ende.
Indehaverne af Hotel Strandkroen, Ulla og Henrik Hoff-
mann, solgte pr. månedsskiftet det gamle hotel til na-
boen, Tøjkæden Ny Form, og dermed kom ca. 85 års 
hoteldrift på adressen til vejs ende.
Ulla og Henrik overtog hotellet i 1997, og havde de 
”holdt” til februar 2022, havde de nået et 25 års jubi-
læum.
De 24 år, de fik på stedet, gør dog parret til de ejere, der 
har drevet sted længst, endda med margin – hoteldirek-
tørne Asta og Carl Pedersen, der var på stedet fra 1955 
til 1976, var der i 21 sæsoner.

De sidste ejere, Ulla og Henrik, hhv. 71 og 73 år, har gi-
vet hinanden fri: De vil nu være pensionister og bedste-
forældre, og de kan se tilbage på en række spændende 
år i Søndervig, i forlængelse af, at de forud gennem 25 
år drev øldepot i Middelfart.

• Vi havde lyst til at prøve en anden branche, vi bladre-
de annoncer, og faldt over Strandkroen. Vi viste inte-
resse, aftalte med hinanden, at det skulle have 10 år, 
og det blev så i stedet til 24, griner Henrik Hoffmann, 
der har stået for kunderne/servering, mens Ulla har 
passet køkkenet.

 Parret er ikke drevet af sentimentalitet.

• Var der kommet en køber, der ville give prisen, og 
som ville drive hotel, så havde det været helt ide-
elt. Der var følere og interesse, men det var vores 
gode nabo hos Ny Form, der var seriøs, og som ville 
en handel. Sådan måtte det være, sådan blev det, og 
sådan skifter tiderne, siger Henrik Hoffmann, der kan 
gøre rede for gode år i Søndervig.

• Omsætningen er kun gået en vej, og coronaen blev 
ingen hæmsko for os. Det gav danske gæster i som-
merhusene, og danske gæster er det, vi har levet 
over årene. Jeg vil sige, at vi har ni danske gæster for 
hver tysker, siger han.

 Ved siden af selve driften har parret løbende renove-
ret hotellet, så det har været ajour.

• Vi lukkede i tre uger i 2004 for at renovere, og så har 
der løbende været projekter. Vi har haft anneks og 
grill – og solgte det i 2005, men i stadig godt samar-
bejde med nye ejere.

• Vi har haft åbent i ”døgndrift”, for vores politik har 
været, at kunderne ikke skulle møde en låst dør og 
ugentlige fridage. Det har været barsk rent time-
mæssigt, men vi har også nydt det – arbejdsdage på 
10-12 timer, travlhed, liv i huset. Vi klager ikke, siger 
Ulla Hoffmann, der foruden gryderne har håndteret 
12-13 ansatte, heraf de otte på faste aftaler.

 Der har været tid til et liv – også udenfor hotellets 
mure. Parret har beboet en lejlighed over hotellet, og 
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Henrik har dyrket et medlemskab af Frimurerlogen i 
Skjern, mens Ulla går i Maria-logen i Herning.

 Et nyt familiemedlem har de sidste år været Staf-
fordshire-tæven Martha, som har fungeret som en 
slags maskot for hotellet, og som er Ullas kæledæg-
ge.

• Vi har jo vænnet os til at holde fri, når andre arbej-
der – og omvendt. Vi har et sommerhus i Søndervig, 
som vi flyttede til, da vi rykkede ud af hotellet, og så 
har vi en svaghed for Sylt/Sild – den tyske ø, hvor vi 
kan smutte ned på et par gode timer. Det har været 
vores fristed, hvor vi nyder at komme, siger Henrik 
Hoffmann, der erkender, at han vil komme til at sav-
ne den faste kundekreds, parret har opbygget.

• Mange af kunderne er jo blevet vore private venner, 
hvor vi også får invitationer til deres fester. Vi har fa-
milier, der er kommet her ”i generationer”, og jeg sy-
nes, vi kan sige, at vi over årene kun har haft gode 
kunder. Jeg kan ikke huske, at vi er blevet snydt eller 
bedraget af nogen. Gode, hyggelige mennesker, som 
det har været en fornøjelse at betjene og servicere, 
slår han fast.

• Jeg synes, vi er kommet godt fra hotellet – Ny Form 
betalte den forlangte pris på 9 mio. kroner, og så fik 
vi ved siden af lov at sælge køkkkenudstyr og inven-
tar, og det er faktisk lykkedes os – så vi kommer af-
gjort fra det med skindet på næsen, og kan se frem 
til en økonomisk tryg alderdom, siger Henrik Hoff-
mann.

 Parret har fire børn – et i Middelfart, et i Glamsbjerg 
og to i København – samt i alt 10 børnebørn, som 
bedsteforældrene nu glæder sig til – i endnu højere 
grad – at kunne ”holde øje med.”

• Over årene har vi sagt nej-tak til dyngevis af invita-
tioner, fordi vi altid selv har skullet arbejde. Nu skal 
noget af det efterslæb indhentes, og vi skal til at væ-
re bedsteforældre, siger Ulla Hoffmann.

 Hvor parret fremover vil slå sig permanent ned, var 
ikke besluttet, da denne artikel blev skrevet i okto-
ber.

• Nu holder vi lidt tiltrængt ferie, får ro på, og så tager 
vi den beslutning, når tiden kommer, slutter Henrik 
Hoffmann.

Der er intet som en smuk solnedgang ved Vesterhavet. 
Hver forår/sommer siden 2011 har der være arrange-
ret solnedgangsgudstjenester ved stranden i Søndervig. 
Det er blandt andre Ole Lange, som er en af vores loka-
le præster, som har stået for gudstjenesterne. 
Med det smukkeste alter med Vesterhavet som bag-
grund, har stemningen nærmest været magisk. 
Der er aftener, hvor solen har været fremme, men også 
aftener hvor solen gemmer sig bag skyerne og hvor ve-
stenvinden har været virkelig frisk. 

I løbet af sommeren 2022 bliver der igen de stemnings-
fyldte gudstjenester. Det bliver onsdag aften kl. 21 med 
Vesterhavet og solnedgangen som kulisse. Varigheden 
er ca. 20 minutter, så bagefter er også tid til en aften-
dukkert i Vesterhavet eller at nyde en kop kaffe på et 
tæppe i sandet. 

Hold øje med aktivitetskalenderen for tidspunkt.

Solnedgangsgudstjenester ved Vesterhavet
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