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Formand
Ellen Marie
Vestergaard
Tlf.: 2273 3858

RABATAFTALER MED
BEACH BOWL

Næstformand
K. O. Jensen
Tlf.: 2499 9798

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 475 kr. for et 10 turs kort.

FITNESS:

emv@virk-raad.dk

K.o.jensen@mac.com

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

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

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.
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Banen kan bookes ved
personligt fremmøde. Efter endt spil, kan én ny bane bookes.

INTERNET:
Aktivitetsnøglen giver 15 minutters fri internetadgang.
Erland Nørgaard
Tlf.: 2623 9800
info@westerland.dk

Keld Hansen
Tlf.: 9733 9600
kh@sondervig.dk

GOLF:
Aktivitetsnøglen giver frit spil på
Adventure Golfbanen.

UDSTYR:
Der kan lejes bowling sko, golfkøller, tennisketsjer, tennisbolde og spinning sko for kr. 12,pr. person.
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Oplysninger om Søndervig Beboerforening
Lise Kroning
Tlf.: 9733 9034
Tlf.: 6127 9034

post@soendervigcamping.dk

Suppleant
Nils Christiansen
Tlf.: 4041 2652
nilsarkitekt@gmail.com
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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.
Vi er ved at samle mailadresser på vore medlemmer. Gå ind på hjemmesiden og udfyld dine oplysninger. Du kan også vedligeholde dine oplysninger her.
Tilmeld dig også på Søndervig Beboerforening
på Facebook og få information herfra.

Vedtægtsændringer i august 2017
Som de, som deltog på den ordinære generalforsamling sidste år, vil vide, så var der en ekstraordinær generalforsamling i august sidste år, hvor følgende vedtægtsændringer blev vedtaget:
Vedtægternes § 4 ændres, så der er 7 medlemmer af bestyrelsen, og så der ikke er så fast en
bestemmelse om de enkelte medlemmers tilhørsforhold, samt så der kun er 1. suppleant til
bestyrelsen. Endvidere blev der indsat en bestemmelse om kravet til flertal ved vedtægtsændringer. Endelig blev det vedtaget, at der kun skal være én revisor. Der har de seneste mange år været en professionel revisor. Derfor skulle det ikke være nødvendigt med to revisorer.
Referatet fra den ekstraordinære generalforsamling og vedtægterne fremgår af vores hjemmeside.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling
på Beach Bowl lørdag den 24. marts 2018 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 eller på mail
emv@virk-raad.dk.
Der serveres som sædvanlig
suppe fra kl. 12.30 til kl. 13.30.
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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. Kontingentet er uændret
i 2018.
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. Del af
Nordsøvej, Sletten, Plantagevej, Molsvej, Harbo Stagesvej. Del af Solvej, Hjelmevej, Fyrrekrat og Hvidbjergvej.
Krattet, Marehalmen, Lyngen og Anders Juhls Vej. Herudover den sydlige stikvej ved Lodbjergsvej og Fortunavej.
Bestyrelsen har valgt at fortsætte samarbejdet med
Holmsland Maskinstation om at udføre arbejdet i 2018,
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. Tilbud på udlægning af
overfladebelægning (OB) efter tilbud i
delområder.
4. Herudover vil der blive set på
vejrabatter, hvor der er behov for en
bredere vej m.v.
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
overfladebelægning (OB). Dette er i de
sidste regnskabsår udført på flere veje,
tilslutningen ved Lodbergvej syd, Fortunavej, Sand Holms Vej, Solvej, Nordsøvej og Molsvej.
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Dette er udført i en rød/lerbrun farve som passer pænt
til naturmaterialer.
Også i 2018 forventer vi, at der udføres forbedringer på
de mest belastede veje med udlægning af OB belægning.
Ved udbygning af bedre veje vil der også opstå behov
for chikane til fartdæmpning på flere strækninger.Der
er en forsøgsordning med chikane på Nordsøvej, Hafavej, Hvidbjergvej og Hjelmevej.
Hensigten er at udbygge med andre steder ved OB belagte veje, såfremt dette ønskes.
De udlagte fartdæmpende måtter er beregnet til max.
30 km i timen. De fleste er placeret efter ønske fra de
nærmest boende. Nogle steder er der taget noget at
bredden, så kan kan cykle uden at skulle cykle over
bumpene. En evaluering af forsøget kunne være ønskelig på generalforsamlingen.
Vejvedligeholdelse i de nævnte områder omfatter ca.
1000 sommerhus/grundejere. Der forekommer stadig
veje i området, som ikke er med i grundejerforeningens opkrævning af vejbidrag – disse veje vil med administrativ fordel kunne indgå i ordningen, såfremt der
er interesse 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 Naturstyrelsen og strandfogeden.
Strandfogeden/naturstyrelsen har i løbet af 2017 udført
et godt stykke arbejde for at undgå sandfygning. Vi håber at dette samarbejde kan fortsættes både i klitter og
stier, samt opfordre til at adgang til og fra havet sker ad
de befæstede stier for at beskytte klitterne.
Efterhånden som vejene bliver belagt med OB belægning bliver det også dyrere at udføre reparation efter
skader i forbindelse med byggeri. Vi skal gøre opmærksom på, at ansvar for skader og udbedring heraf påhviler bygherren.

Generalforsamling
i Søndervig Vandværk
Søndervig Vandværk afholder for forbrugere
hos vandværket ordinær generalforsamling
torsdag den 14. juni 2018 kl. 19.30 på Beach
Bowl.
Nærmere oplysninger kan ses på RingkøbingSkjern Forsynings hjemmeside:
www.rsforsyning.dk

Strandgudstjenester

IGEN I ÅR arrangerer Søndervig
Centerforening sammen med sognepræst Ole Lange fra Kloster.
Strandgudstjeneste St. Bededag den
27. april 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 ugerne 26-31 (første gang
27. juni, sidste gang 1. 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 velkomne. Den danske sommer
kan jo være lidt lunefuld … så husk
varmt tøj, tæppe eller pude.
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De kystnære vindmøller ved Søndervig

Billede fra VVM-redegørelsen.

Forventet udsigt mod syd fra Søndervig – afstand 7 km.

Vi har tidligere skrevet om planerne for vindmøllerne.
Dem vil vi ikke gentage. Vi vil blot henvise til bladet fra
sidste år, som kan ses på vores hjemmeside. Den planlagte vindmøllepark består af 20 vindmøller af en højde på 189 m.
Vi har på forskellig vis gjort opmærksom på, at de visualiseringer, der er vist i VVM-rapporten, er fordrejede.
De planlagte vindmøller bliver langt mere dominerende, end det fremgår af disse visualiseringer. Til illustration af dette har vi vedhæftet et billede fra VVM-redegørelsen og et tilsvarende billede fra den visualisering,
som Stop Vesterhav Syd har bekostet. Man kan se flere
visualiseringer på www.stopvesterhavsyd.dk. Det i sig
selv gør ikke, at projektet forkastes, eller der skal en ny
sagsbehandling til. De dårlige visualiseringer kan bety6 • Nyt fra Søndervig 2018

de, at dem der ikke har søgt erstatning, får en ny mulighed for at rejse et erstatningskrav og at de, som allerede har indsendt en anmodning, får mulighed for at
forhøje dette.
De som har fulgt med i den lokale presse på det sidste
har kunnet se, at det ser ud til, at det nye byråd er meget mere positive over for at gøre en indsats for at få
vindmøllerne flyttet længere ud, end det gamle byråd
var. Vi håber, at vi har positive ting at fortælle, når vi
holder generalforsamling.

Klipning af levende hegn:
Kommunen indrykker nedenstående annonce i de lokale aviser. Det er
et problem, at der er en del levende hegn langs veje og stier, som
ikke bliver klippet. Det

giver ridsede biler og andre problemer med trafikken.
I Søndervig Beboerforening vil vi
indføre den procedure, at vi klipper hegn og roser ud mod vejen for
grundejerens regning, hvis grundejeren ikke har gjort det inden den
23. juni 2018.
Regningen vil blive fremsendt fra
den lejede entreprenør – skøn ca.
300 kr.

Plantedag i Søndervig 2018
Kom og hjælp med at
plante hjelme i Søndervig
i efterårsferien.
Torsdag den 18. oktober planter vi hjelme på
udsatte steder omkring
Søndervig. Den lokale Strandfoged fortæller
om vigtigheden af pleje og plantning af hjelme
langs klitfoden. Vi mødes
ved den store sandkasse
på Badevej kl. 10.00 og
planter frem til kl. 12.00.
Søndervig Beboerforening
byder efterfølgende på en
sandwich og øl/vand. Har
du lyst til at hjælpe med
at plante hjelme og få en
masse frisk havluft (røde
kinder), skal du tilmelde
dig ved at sende en mail
til erland@westerland.dk
senest tirsdag den 16. oktober.
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Golfturneringen Søndervig Open 2018
Søndervig Beboerforenings årlige golfturnering blev
igen i 2017 en succes. Der var over 80 tilmeldte, men
da de sidste kom senere end deadline, kom de desværre ikke med.
Derfor opfordrer vi alle interesserede til at tilmelde sig
i god tid. Det kan ske via Golfbox eller ved at ringe til
golfklubben på 97 33 88 00 fra først i april.
Turneringen forgår som sædvanligt på Holmsland Klits
Golfbaner – Klevevej 19 Søndervig.
Mail: Holmsland@golfonline.dk
Turneringen afvikles lørdag den 21. juli 2018 – kl. 9.00.
Turneringsbetingelserne kan ses på Golfbox, under
Holmsland Klit Golf .

Turneringsinfo:
Tilmeldingsgebyr er 120 kr. pr. person.
Deltagere, som ikke er medlem af Holmsland Klit Golfklub, betaler reduceret greenfee – kr. 200 samt tilmeldingsgebyr.
Inkluderet i prisen er udlevering af drikkevarer og frugt
ved ankomst/betaling.
Efter turneringen er der spisning og præmieoverrækkelse.
Igen i år leverer MENY nogle gode præmier til vinderne.
Sidste tilmeldingsfrist på Golfbox er den 19. juli 2018.
Det er ”først til mølle” princippet der gælder.
Er der spørgsmål så ring til Golfmanager John Clausen
på 97 33 88 00 eller Nils Christiansen på 40 41 26 52.
Vi håber igen i år at få en god turnering.

Morgengymnastik på
stranden i Søndervig
Igen i 2017 var morgengymnastikken på stranden ved
Søndervig en succes. Selvom vejrguderne til tider drillede lidt, så var der mange turister og lokale, som startede dagen med et frisk pust fra Vesterhavet.
En smuk kulisse med havet, vinden og en blå himmel
giver sammen med aktivitet et fantastisk energiboost
til både krop og sjæl.
En aktiv og skøn start på dagen kan du også få i 2018,
hvis du møder op på stranden i Søndervig og deltager i
morgengymnastik.
8 • Nyt fra Søndervig 2018

Hver morgen kl. 8.30-9.30 i ugerne 29-30-31-32 står friske instruktører fra ROFI klar til give alle en god gang
motion.

HVAD SKER DER I 2018
VERANSTALTUNGEN 2018

15. februar
24.marts

WWW.SONDERVIG.DK

Bunkertur ved Houvigfæstningen
Søndervig beboerforening - Generalforsamling

27. marts

Bagagerumsmarked i Søndervig

27. / 29. marts

Bunkertur ved Houvigfæstningen

31. marts

Ravsafari på stranden i Søndervig

26. april

Bunkertur ved Houvigfæstningen

27. april (St. Bededag)

Strandgudstjeneste på stranden v. Badevej

6. maj

NOVASOL Coastal Care 2018

10. maj

Bunkertur ved Houvigfæstningen

16. maj - 28. oktober

Sandskulpturfestival

6. juni

Bunkertur ved Houvigfæstningen

23. juni

Skt. Hans fest i Søndervig v. P-pladsen

26. juni

Bagagerumsmarked i Søndervig

27. juni

Solnedgangsgudstjeneste på stranden v. Badevej

1./8./15./22./29. juli

Søndervig Jazz på Beach Bowl

3. / 10. / 17. / 24. / 31. juli

Bagagerumsmarked i Søndervig

3./5./10./12./17./19./24./26./31. juli

Bunkertur ved Houvigfæstningen

4./ 11. / 18./ 25. juli
16. - 22. juli
21. juli
23. - 29. juli
25. juli
30. juli - 5. august

Solnedgangsgudstjeneste på stranden v. Badevej
Morgengymnastik på stranden v. Badevej
Søndervig Open Golfturnering
Morgengymnastik på stranden v. Badevej
Irsk aften på Beach Bowl
Morgengymnastik på stranden v. Badevej

1. august

Irsk aften på Beach Bowl

1. august

Solnedgangsgudstjeneste på stranden v. Badevej

2./7./9./14./16./21./23./28./30. august

Bunkertur ved Houvigfæstningen

5. august

Bademodeshow v. Lyngvig Fyr

5./12. august

Søndervig Jazz på Beachbowl

6. - 12. august

Morgengymnastik på stranden v. Badevej

7. / 14. / 21. august
18. august
1. september

Bagagerumsmarked i Søndervig
Søndervig Byfest
Coast 2 Coast - cykelløb

9./11./16./18./23./25. oktober

Bunkertur ved Houvigfæstningen

16. oktober

Bagagerumsmarked i Søndervig

17. oktober

Ravsafari på stranden i Søndervig

18. oktober

Plantedag

25. november

Julekoncert på Beach Bowl

31. december

Søndervig Vinterbadefestival
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Søndagsjazz i Søndervig
Vi holder igen i 2018 jazz kl. 13.00 på Beach Bowl om
søndagene i højsæsonen. Der er planlagt 7 koncerter i denne sæson. Der arbejdes lidt på, om der kan
planlægges yderligere koncerter i den sidste halvdel af
august. Det vides endnu ikke, om det lykkes. Hold øje
med det på vores hjemmeside. Det er gratis at deltage
i disse koncerter.
I forbindelse med koncerterne, kan man købe en fiskebuffet, som suppleres med andre retter.
Det er et populært arrangement, som hver sæson benyttes af ca. 2000, og herudover indtager andre ca.
2000 en kølig fadøl eller andre drikkevarer.
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 Sæsonen starter søndag den 1. juli kl. 13.00 med
Poul Harrison Band.
l Søndag den 8. juli spiller The Band fra Herning.
l Søndag den 15. 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.
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2018

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 Den 22. juli 2018 får vi besøg af ”Blåbærrene” med
Ulfborg-lægen i spidsen.
l Søndag den 29. juli får vi besøg af Sir Horstmanns,
som kendes bl.a. fra Tønder Festivalen.
l Den 5. august kommer Hot Stompers.
l Den 12. 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.

Åbningstider i Søndervig Centret
(fra uge 6 - 2018 til og med uge 11 - 2019)

2018:
Uge 6

L-S 11-17

Uge 7-8

Alle dage 11-17

Uge 9

F-L-S 11-17

Uge 10-11

0-T-F-L-S 11-17

Uge 12

F-L-S 11-17

Uge 13-14

Alle dage 10-18

Påske

Uge 15-16-17-18

0-T-F-L-S 10-17

Uge 17 Bededagsferie

Uge 19-27

Alle dage 10-18

Uge 19 Kr. Himmelfart
Uge 20 Pinse
Dansk skoleferie starter
30/6 = uge 27 til og med uge 32

Uge 28-29-30-31-32

Alle dage 10-19

Uge 33-34-35-36

Alle dage 10-18

Uge 37-38-39-40-41

Alle dage 10-17.30

Uge42

Alle dage 10-18

Uge 43-44

Alle dage 10-17

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

F-L-S 11-16

Uge 51

Alle dage 11-17

Ugen op til jul

Uge 52

T-F-L-S 11-17

Jul/nytår

Uge 1

M-0-T-F-L-S 11-17

Stadig tysk ferie

Uge 2-3-4-5

Frivillig

Uge6

L-S 11-17

Uge 7-8

Alle dage 11-17

Uge 9

F-L-S 11-17

Uge 10-11

0-T-F-L-S 11-17

Dansk vinterferie

Hamborg forårsferie

Dansk efterårsferie

2019:

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.: l uge 27 har vi åben 10-18, og i uge 28 fra 10-19. Det betyder, at åbningstiden ændres fra og med lørdag i uge
27 i stedet for mandag i uge 28.
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Trafikforholdene ved Søndervig

Vi har haft en del drøftelser med kommunen om trafikforholdene i
Søndervig-området, som i sæsonen er ret kaotiske. Det gælder såvel tilkørselsvejene som forholdene inde i byen.
Indtil nu har det kun resulteret i snak, men i sommeren 2017 har
kommunen bedt et ingeniørfirma om at lave forslag til, hvad der
kan gøres, og det er så planen, at interesseorganisationer og borgere skal høres. Når det er sket skal arbejdet sættes i gang. Planen
har været behandlet i byrådet, og vi har også haft den til gennemlæsning. Vi forventer, at der inden længe bliver et møde om disse
planer, så arbejdet kan sættes i gang.

Kloakering

Sct. Hans

Det er politisk besluttet, at spildevandsforholdene i
sommerhusområderne på Holmsland Klit skal undersøges.

Vi holder igen i år Sct. Hans arrangementet på grusparkeringspladsen ved lysreguleringen øst for Holmsland
Klitvej.

Det ligger allerede fast, at der kommer en prioritering
af, hvor der først skal kloakeres, således at de områder, hvor spildevandet giver problemer, bliver kloakeret først.
Der har på nuværende tidspunkt ikke været en politisk
behandling af de undersøgelser, som administrationen
arbejder på. Der er således ikke truffet politisk beslutning om en eventuel kloakering.
Man kan følge hvad der sker på dette område på kommunens hjemmeside, eller man kan rette henvendelse
til kommunen for at få at vide, hvad der sker med planerne, hvis man har brug for at vide mere.
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Der vil være mulighed for at købe øl, vand og pølser fra
omkring kl. 18.30. Bålet tændes kl. 20.00.
Sct. Hans ligger i år på en lørdag. Der plejer at være rigtig mange mennesker til dette arrangement, men netop i år skulle der være mulighed for, at vi kan slå alle
rekorder.

Denne artikel har vi lånt med tilladelse af: Redaktør Knud Abildtrup, dknyt
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Grisefest

I 2017 fik Bier Garten endelig rigtig glæde af den markise-overdækning, der blev bygget mellem bygningerne, idet der blev serveret helstegt pattegris to gange
om ugen.
Der var kød og tilbehør ad libitum til alle, og der var
næsten fuld hus hver aften.
Derfor vil restauranten igen i år fortsætte med konceptet, som vil foregå alle tirsdage og torsdage i hele sommersæsonen. Hvis der er tilslutning nok, vil de også
gøre det nogle lørdage.
For at være sikker på en plads, er det nok nødvendigt at
holde øje med, hvornår det starter. Det kan man se på
Bier Gartens Facebook side eller på de plakater, der blives stillet op ved restauranten.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på Bier
Garten.
Adressen er: Lodbergvej 77.

Vinterbadefestival
For femte år i træk inviterede Søndervig Vinterbadefestival til nytårsbadning i Søndervig. Efterhånden er det
en tradition med 1500 deltagere og mindst det dobbelte antal tilskuere.
Alle de friske badegæster kommer i løbet af formiddagen, gående, godt pakket ind i vinterkedeldragter, skitøj, huer og handsker. Stemningen er høj og forventningens glæde og gys lyser ud af øjnene på deltagerne.
Turistdirektør Sebastian Schaper byder velkommen til
alle.
Kort tid før start smider alle de yderste lag og nedtæl-
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lingen er i gang ”klar, parat, start”. I samlet flok løber
badegæsterne med smil på læben mod Vesterhavet
med bølgebrus og kulde. For de fleste et hurtig hop i
vandet og op igen.
På stranden står en masse frivillige klar med østers,
kransekage og champagne. Nytårets festivitas er i gang
og hjemme venter et varmt bad og en skøn aften sammen med familie og venner.
Den 31. december 2018 er der naturligvis vinterbadefestival igen.

Sandpladsen
Sandpladsen er det nye samlingssted i Søndervig.
Arkitekterne har skabt en lille oase, hvor folk kan tage
plads og nyde en is eller en kop kaffe. Tanken har været
at omdanne P-pladsen til et areal, som falder godt ind i
Søndervigs profil som en badeby, der ligger lige midt i
det barske klitlandskab.
Naturen i området er klitter, og det mest naturlige har
derfor været at lave en række klitter, der skjuler P-pladserne på begge sider. Desuden er der lavet over hundrede siddepladser. Endelig er det mest markante træk
den store sandkasse, som børnene i høj grad har taget
til sig – både ved at lege i den og ved at løbe rundt på
kanten og springe ud i sandet.
I sommeren 2017 var der problemer med sandflugt fra
klitterne. Der er lagt et kokosnet over klitterne til at holde på sandet og stabilisere hjelmen, der er plantet. Ved
en misforståelse blev der lagt et tyndt lag sand oven på
nettet. Det var det, der føg. Nu er nettet gravet frem og
lagt øverst, og siden har der ikke været problemer med
sandflugt. I løbet af nogle år rådner nettet væk, men til
den tid har hjelmen fået godt fat og dækker klitterne
fuldstændigt.
I skrivende stund arbejdes der med at lave en sceneoverdækning til arrangementer på pladsen. Det bliver

en kuppel, som kan slås op – lidt ligesom kalechen på
en barnevogn – når der er arrangementer på pladsen.
Den står færdig i marts.
Det sidste, der så mangler, er at fjerne de snore, der er
sat op omkring klitterne for at holde børn fra at lege
på dem. Det sker til påske, hvor sæsonen for alvor går
i gang.
Så regner vi med, der kommer mange spændende arrangementer på pladsen.
Vi håber, pladsen bliver til glæde for turister, fastboende og de handlende i mange år. Forhåbentlig er der
skabt det naturlige mødested i Søndervig. Ved en optælling i sommer var der 400, der tog plads i løbet af
3-4 timer. Prøv at gå ind på youtube og søg: 31072017
Stopmotion Sandpladsen
Pladsen er finansieret af Ringkøbing-Skjern Kommune
og Realdanias kampagne: Stedet Tæller.
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FREMTIDENS INTERNET ER
KOMMET TIL SØNDERVIG!
Er du den eneste, der endnu ikke har bestilt?
Det er ikke så ringe at bo i Søndervig. Hverken permanent eller i et fritidshus. Naturen og atmosfæren er
helt speciel. Og så er der adgang til fremtidens internet. I hvert fald i de husstande der er tilsluttet fibernettet fra RAH Fiberbredbånd.
Er du en af dem, der endnu ikke har bestilt? Så har du stadig chancen. Vel at mærke til vores særligt lave
kampagnepris. Du kan nemlig få hurtigt og stabilt internet i dit sommerhus for kun 149,- pr. md. de første
6 mdr.*. Desuden opnår du Håndværkerfradrag fra SKAT for tilslutningen i hele 2018.
Så hvorfor ikke bestille nu? Det er både nemt og hurtigt på
rah-fiber.dk. Her kan du desuden bestille vores lille TV-pakke
med både DR, TV2 og alle de største tyske kanaler –
selvfølgelig uden brug af antenne og parabol.
Så nemt er det med fiber!

100/100 MBIT/S

internet inklusiv trådløs router til kun
kr. 149,- pr. md. de første 6 mdr.*
Normalprisen er kr. 249,- pr. md.
Du sparer kr. 100,- pr. md.
*) Minimumprisen består af 100/100 Mbit/s fiberbredbånd
kr. 1.644 (6 x 149 + tilslutning á kr. 750,-). Bindingsperioden
er 6 mdr. Kan opsiges med 30 dages varsel.
Se mere på rah-fiber.dk.
Fås ikke overalt.

Klik ind på

rah-fiber.dk
eller ring

7020 5012

RAH Fiberbredbånd A/S | Tietgensvej 4 | 8600 Silkeborg
Tlf. 7020 5012 | ﬁberforening@rah-ﬁber.dk
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Kystlivredning ved Søndervig 2018
TrygFonden Kystlivredning havde
igen i sommerferien 2017 livreddere på stranden ved Badevej.
De kommer igen i år og er på stranden fra 29. juni til den 22 august.
Der var heldigvis ikke meget for livredderne at lave, men som altid
skulle en del badegæster lige have
en bemærkning med på vejen, så
de ikke udsatte sig selv eller andre
for farer ved at bade.
Vesterhavet er, som alle ved, lidt
lumsk og kan være farligt at bade
i, hvis man ikke tager de forholdsregler, som bl.a. er nævnt i DE 5 BADERÅD.
Her ved Søndervig var der ingen
druknede og heller ikke nogle, som
var i livsfare. Om det skyldtes, at der

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

ikke var mange gæster på stranden
på grund af det relativt dårlige vejr,

Disse fotos er hentet på Livredder Patruljens hjemmeside.
https://www.respektforvand.dk/i-vandet/livredderpatruljen

vides ikke, men det kunne være, fordi folk opførte sig fornuftigt og rettede sig efter livreddernes råd.
”Livredder Patruljen” kommer på
besøg igen i løbet af sommeren. Når
de er her, fortæller de om badesikkerhed, demonstrerer livredning og
førstehjælp, og samtidig kan strandgæsterne selv få lejlighed til at deltage i nogle af livredningsaktiviteterne.
Livredder Patruljen viser også noget
af det udstyr, de har med, og demonstrerer bl.a. hvordan man bjærger en nødstedt og giver hjerte-lunge-redning.
Som altid bliver der givet gode råd
om sikkerheden i og ved vandet.
Foruden stranden i Søndervig besøger Livredder Patruljen mange andre strande i hele landet.
På
https://www.respektforvand.
dk/i-vandet/livredderpatruljen kan
man læse mere om Livredder Patruljen og få oplysninger om, hvornår de besøger vores strand.
På hjemmesiden: https://www.respektforvand.dk/ er der mange oplysninger om havet omkring os, og
hvordan man gebærder sig i det.
GOD SOMMER
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Søndervig byfest
August måned 2015 skete der noget nyt i Søndervig,
Danmarks måske ældste ferieby skal da have en byfest.
Sådan var ordene. Der var ingen vej tilbage, musikkenscenen-øllet var bestilt, næsten alle biletter var solgt,
men det var ikke uden bekymringer – ville det regne?
Ville gæster tage hjem, når Tørfisk havde spillet? osv.
Det var nogle af de tanker vi gik og havde, mens vi ventede på at det blev den 15. august 2015.

Men vejret var godt, gæsterne var glade, musikken var
fantastisk. Nu kom spørgsmålet – kommer der ikke byfest igen til næste år?
Her i skrivende stund i år 2018 er vi i fuld gang med
planlægningen af årets byfest 2018, og ja, vi glæder os.
Byfesten foregår i 2018 den 18. august.

Julekoncert 2018
Julekoncerten i 2018 kommer til at foregå
søndag 25. november kl. 15.00.
Deltagelse i denne koncert er for mange en god måde at starte fejringen af julen på.
Omdrejningspunktet bliver igen Ringkøbing Big Band under ledelse af Flemming Nordenhof og Helligåndskirkens kor
fra Hvide Sande, der ledes af Anne-Marie Hjelm.
Igen i år bliver der mulighed for at deltagerne kan synge med på nogle af sangene. Der serveres gløgg og æbleskiver
som en del af arrangementet.
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Sandskulpturfestival i Søndervig
I 2017 fejrede Søndervig Sandskulpturfestival 15 års jubilæum. Årets tema var ”Livet under havoverfladen”,
som blev præsenteret i et samarbejde med WWF Danmark. Fokus var der på beskyttelse af verdens fiskebestande og havnatur. Så de mere end 130.000 gæster fik
et indblik i alt fra forurening til livet i verdenshavene.
I 2018 er temaet ”Trolddom og magi”
Gæsterne vil i 2018 træde ind i en fortryllende og magisk verden af trolddom og magi. Man vil opleve, hvordan hekse og troldmænd kæmper side om side på godt
og ondt imellem fantasiverdener og blandt mystiske
væsner.
Sandskulpturfestivalen åbner onsdag den 16. maj 2018.
Frem til lørdag den 19. maj kan man følge skulptørernes arbejde med deres egne værker og ikke mindst den
kreative skabelse af væggen, som er 200 meter lang og
7 meter høj. Væggen bliver, som altid, fuld af skønne
motiver fra årets tema.
Det er altid imponerende, hvad kunstnerne kan få frem
ved brug af vand og sand. Derfor er det også en god ide
at gå turen langs sandskulpturerne flere gange, da der
er mange detaljer, som man ikke ser ved første runde.

Har man lyst, kan man jo også prøve egne evner som
kunstner. Det foregår i den store sandkasse, som er på
pladsen.
Madkurv og drikkevarer må medbringes. Borde og
bænke på pladsen
Sandskulpturfestivalen har følgende åbningstider i
2018:
16. maj – 31. august kl. 10.00 – 19.00
1. september – 28. oktober kl. 10.00 – 17.00

God fornøjelse

Lidt praktisk:
Hunde er velkomne. Café Sandskulptur tilbyder postkort, is, kaffe, snacks, sandwich, øl og vand med mere.

16. INTERNATIONALE

Sandskulpturfestival

I SØNDERVIG 2018
16. MAJ - 28. OKTOBER

Træd ind i en fortryllende og magisk verden af
trolddom og magi, hvor hekse og troldemænd
kæmper side om side på godt og ondt imellem
fantasiverdener og blandt mystiske væsner. 40 af
verdens dygtigste sandskulptører giver deres bud
på en magisk verden skabt af 12.000 tons vestjysk
sand. Søndervig Sandskulpturfestival afholdes
for 16. år i træk.

Treten Sie ein in eine verzaubernde und magische
Welt aus Zauber und Magie, in der Hexen und
Zauberer in Fantasywelten Seite an Seite mit
mystischen Wesen um Gut und Böse kämpfen.
40 der weltweit besten Sandskulpturenkünstler
stellen eine magische Welt vor, geschaffen aus
12.000 Tonnen westjütändischem Sand.
Das Sandskulpturenfestival in Søndervig findet
bereits das 16. Jahr in Folge statt.

TEMA 2018

Trolddom og magi
THEMA DES JAHRES

Zauber und Magie
GPS
Lodbergsvej 44
Søndervig
6950 Ringkøbing

www.facebook.com/Sandskulptur

Sandskulptur.dk

ÅBNINGSTIDER

ENTRÉ

16. maj - 31. august kl. 10.00 - 19.00
1. september - 28. oktober kl. 10.00 - 17.00

Voksne: kr. 60,Børn t.o.m. 11 år: kr. 30,Børn t.o.m. 4 år: fri entré

Hovedsponsorer:

NICOLAISEN & LARSEN A/S

Nyt fra Søndervig 2018 • 19

GRC.DK

Oversigt over nedgange til havet
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