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Kære venner i Søndervig 
I får dette nyhedsbrev, fordi I har vist interesse for den gamle 
redningsstation på Lodbergsvej i Søndervig. 
Der er godt nyt at fortælle, og alt tyder på, at det vil lykkes at omdanne redningsstationen til et lille 
kulturhus som kan danne rammen om et fællesskab for sommerhusejere og feriegæster. 

Kommunen siger: Der er ikke nogen lokalplan for området, så i princippet skal redningsstationen forblive 
redningsstation. Samtidig accepterer kommunen, at huset anvendes til udstilling og formidling om 
redningsstationens og Jernkystens historie. Det accepteres også, at der på sigt må være en lille café 
sammen med udstillingen, og der må gerne afholdes relevante arrangementer. Kommunen har stillet sig 
meget samarbejdsvillig i forbindelse med projektet, 

Ejerne af redningsstationen – (med Ann Lodberg som repræsentant) stiller velvilligt bygningen til rådighed 
for projektet. Og mange tak for det. 

Istandsættelse af huset er nødvendig af to grunde. Dels er huset lige nu i for dårlig stand til brug som 
kulturhus. Dels bør vi værne om en lille smule historie i feriebyen. For at kunne finansiere istandsættelsen 
er det nødvendigt at søge forskellige fonde og for at komme i betragtning der, kræves det, at vi ansøger 
som en forening. 

En Foreningen er altså nødvendig, så vi har som initiativtagere tilladt os at stifte en lille forening med det 
mundrette navn: Søndervig Redningsstation RB100. (RB100 var navnet på den gamle redningsbåd).           (s 

Vi vil meget gerne have dig som medlem af foreningen. Du bliver løbende orienteret om projektets 
udvikling via nyhedsbreve. Du får direkte adgang til komme med forslag og ideer til bestyrelsen. Du bliver 
inviteret til foreningens arrangementer, og du inviteres naturligvis til foreningens årlige generalforsamling. 
Endvidere forventes det på sigt, at foreningens medlemmer kan benytte redningsstationen til forskellige 
arrangementer. 

Bygningen: Foreningen vil søge diverse fonde om midler til en vedligeholdelse og istandsættelse af 
bygningen, og samtidig vil foreningens medlemmer sikkert blive spurgt om en ledig hånd, viden og 
knowhow på forskellige områder. 

Indretning, drift og sponsorater: Det vil selvfølgelig koste noget at etablere en udstilling om livet omkring 
den gamle redningsstation. Her vil vi i høj grad satse på frivilligt arbejde, men samtidig håber vi, at lokale 
turistaktører kan se ideen og evt. vil kunne ofre lidt sponsorpenge til attraktionens indretning (Montrer, 
fotostater, PC, projektor – og et kæmpestort ønske: En skala-model af redningsbåden). Det er planen at 
lave en gedigen, men ikke prangende tavle over sponsorer. 

Sol og Strand har netop meddelt:  
”Stort tillykke med, at I har fået så mange stemmer fra Sol og Strands sommerhusejere og 
modtager 25.000 kroner fra Sol og Strands Lokale Håndsrækning 2022.” 
 
Vi takker Sol og Strand rigtig mange gange og håber, at andre vil følge op. 
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Det tager tid at gennemføre et projekt på frivillig basis, men alle har taget så pænt imod ideen, at vi 
forventer at kunne gennemføre den. Vi forventer også, at det vil være et hyggeligt og meningsfuldt frivilligt 
arbejde. 

  

Den nye informationstavle ved redningsstationen har været foreningens første konkrete handling. På 
skiltet orienteres på dansk, tysk og engelsk om husets oprindelige funktion og de fremtidige planer med 
huset. Vi naboer til redningsstationen oplever hver dag rigtig mange turister, der spørger – ”Hvad er det for 
et hus” – ”Hvad har det været brugt til” – ”Hvad er der indeni”?  

 

Vi håber at du vil være medlem af den lille forening.            
Det koster for én husstand Kr. 150,- og for én virksomhed/institution/forening Kr. 750,- om året.          

Kopier, Udfyld og send nedenstående tekst – så er du med i foreningen, og du kan øve indflydelse på 
bevarelsen af lidt historie i Søndervig. Du må også altid ringe på tlf. 8626 2288.                                                  
Vi glæder os til at ønske dig velkommen. 
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Midlertidig udstilling allerede i 2022: Vi vil 
forsøge at etablere en midlertidig åbning af huset allerede her i 
foråret 2022. Der vil blive tale om en meget simpel udstilling, der vil 
symbolisere vores ideer med huset. Vi ved, at fondsbeslutninger og 
den slags tager tid, så vi vil gerne allerede nu vise, at der er 
handling bag ordene. Huset skal ikke bare vise den foreløbige 
udstilling, huset skal også bekræfte at være et uformelt mødested 
for lokale og turister. 

 

 

Mød op hvis du har lyst: Fra onsdag d. 1. juni til søndag d. 5. juni arbejder vi på at etablere den 
foreløbige lille udstilling. En frivillig indsats modtages med glæde. Er vi ikke i redningshuset, kan vi sikkert 
findes hos Peter og Birthe på Lodbergsvej 353  

Lørdag d. 4. juni kl. 17:00 håber vi at holde ”fernisering”. 

 

Med venlig hilsen Peter Tjellesen Formand - Ann Lodberg Næstformand,               

                                 Birthe Bendixen Kasserer -  Ole Nielsen Bestyrelsesmedlem 

                                 Kontakt Tlf. 2225 4086 

 

Kopier denne tekst, og send den til peter@ptvfilm.dk 
Ja tak jeg vil gerne være medlem af foreningen ”Søndervig Redningsstation RB100” 

Jeg repræsenterer er en husstand 

Jeg repræsenterer en virksomhed                        

Navn: 

Gade: 

By: 

Lokal-adresse: 

Mobiltlf. 

Betal venligst med mobilePay på Tlf. 22254087 (Birthe Bendixen). (Besked RB100 + navn) 

mailto:peter@ptvfilm.dk

