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Formand
Ellen Marie
Vestergaard
Tlf.: 2273 3858

RABATAFTALER MED
BEACH BOWL
FITNESS:

emv@virk-raad.dk

Næstformand
K. O. Jensen
Tlf.: 2499 9798
K.o.jensen@mac.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 475 kr. for et 10 turs kort.

BOWLING:

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

FITNESS:

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

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

Aktivitetsnøglen
giver fri adgang til
Søndervig Fitness.
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INTERNET:

udlejnin

Aktivitetsnøglen giver 15 minutters fri internetadgang.

GOLF:

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

Aktivitetsnøglen giver frit spil på Adventure Golfbanen.

UDSTYR:

Der kan lejes bowling sko, golfkøller, tennisketsjer, tennisbolde og
spinning sko for kr. 12,- pr. person.

Oplysninger om Søndervig Beboerforening
Keld Hansen
Tlf.: 9733 9600

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.

kh@sondervig.dk

Lise Kroning
Tlf.: 9733 9034
Tlf.: 6127 9034
post@soendervigcamping.dk

Suppleant
Nils Christiansen
Tlf.: 4041 2652
nilsarkitekt@gmail.com
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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
vores kasserer Gert N. S. Jensen, gje@herningvand.dk, 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.

Vedr. punkt 4 – forslag til vedtægtsændring:
Bestyrelsen foreslår, at formålsbestemmelsen i § 2 ændres, så Søndervig Beboerforening bliver klageberettiget over for placering af vindmøller eller har mulighed for at varetage andre rekreative formål.

Den nuværende § 2 lyder således:
Foreningens formål er at varetage opgaver af fælles interesse for fastboende, sommerhusejere samt erhvervsdrivende i Søndervig området, herunder opgaver, der forudsætter samarbejde med offentlige myndigheder.

§2 foreslås ændret til:
Foreningens formål er at varetage opgaver af fælles interesse for fastboende, sommerhusejere samt erhvervsdrivende i Søndervig området, herunder opgaver, der forudsætter samarbejde med offentlige myndigheder, og væsentlige fælles rekreative interesser samt beskyttelse af natur og miljø.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling
på Beach Bowl lørdag den 13. april 2019 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
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.
Beløbet indsættes på en særskilt konto forbeholdt vejudgifter m.v., som det fremgår af regnskabet.
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 2019,
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. U
 dlægning af overfladebelægning (OB) efter tilbud i
delområder.
4. Herudover vil der blive set på vejrabatter,
hvor der er behov for en bredere vej mv.
Klipning af hyben i vejkanter og stier i
5. 
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 sideveje ved Nordsøvej.
OB-belægningen udføres i en rød/lerbrun
farve som passer pænt til naturmaterialer.
Også i 2019 forventer vi, at der udføres forbedringer på de mest belastede veje med
udlægning af OB- belægning.
I forbindelse med OB-belægningen er der
udført chikaner til fartdæmpning. Der er
en forsøgsordning med chikane på grund
af for høj hastighed i området.
De udlagte fartdæmpende måtter er beregnet til max. 30 km i timen, som generelt er gældende i sommerhusområdet,
og de fleste er placeret efter ønske fra
de nærmest boende. Dog har det været
nødvendigt at flytte/fjerne nogle efter
henvendelse fra enkelte beboere.
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Vejvedligeholdelse i de nævnte områder omfatter ca.
1000 sommerhus/grundejere.
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 de offentlige midler med foreningens midler i samarbejde
med Naturstyrelsen og strandfogeden.
Efterhånden som vejene bliver belagt med OB belægning bliver det også dyrere at udføre reparation efter
skader i forbindelse med byggeri.
Vi skal således gøre opmærksom på, at ansvar for skader og udbedring heraf påhviler bygherren ud for de
beskadigede områder.
Strandfogeden/naturstyrelsen har i løbet af 2018 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.
Bestyrelsen arbejder med forslag til orienteringslys
(pullerter) på en strækning på Nordsøvej fra supermarkedet til campingpladsen.
Herudover har vi rettet henvendelse til kommunen om
mangelfuld belysning og manglende fortov på den
nordlige del af Lodbjergsvej fra sandskulpturområdet
og nordpå.
Generelt er det aftalt med kommunen at der ses nærmere på forholdene i forbindelse med udarbejdelse af
en helhedsplan vedr. trafikforhold, når ferieparken/
vandland etableres.

Vinterbadefestival
Årets sidste dag i 2018 blev
af rigtig mange fejret med
det kolde gys. Omkring
2.000 mennesker kastede
sig i bølgerne i Vesterhavet
ved Søndervig.
Glade og forventningsfulde står alle og forbereder
sig på det kolde gys. For
mange er det en fantastisk
måde at slutte året med og
en fantastisk måde at starte et nyt år på. Snak, latter og gys, det er hvad der
venter. Og lige pludselig er
det NU.
Sikke et syn når 2.000
mennesker i samlet flok løber mod Vesterhavet og får
skyllet det gamle år af og
lynhurtigt bliver klar til en
frisk start på 2019. Det hele
fejres med et glas bobler,
østers og kransekage, som
bliver serveret af en masse
frivillige på stranden i Søndervig.
Vær med i 2019, når der
igen er vinterbadefestival i
Søndervig.

Solnedgangsgudstjeneste
Årets første solnedgangsgudstjeneste er St. Bededag
den 17. maj 2019 kl. 20.00
Sognepræst Ole Lange fra Kloster vil stå for strandgudstjenesten, hvorefter Søndervig Centerforening vil servere varme hveder samt kaffe/the/saftevand.
I løbet af sommeren vil der hver onsdag kl. 21.00 (uge
26-31) være solnedgangsgudstjeneste ved lokale præster
Pak tæpper, kaffe, te eller varm kakao og nyd en hyggelig aften på stranden i Søndervig, alt imens solen går
ned i vest.
Alle gudstjenester afholdes på stranden i Søndervig, nedgang ved Badevej, og alle er hjerteligt velkomne.
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De kystnære vindmøller

Forventet udsigt mod syd fra Søndervig – afstand 7 km.

Der er igen opstået håb om, at det kan lade sig gøre at
få møllerne flyttet længere ud. Den plan, som Vattenfall
havde lavet for opstilling af vindmøllerne, er ikke blevet godkendt, idet de ikke var opstillet længst muligt
fra kysten og i et letforståeligt mønster, som der står i
VVM-rapporten fra 2015. Derfor skal de lave et tillæg til
VVM-rapporten. De har endnu ikke fået byggetilladelse,

og det forventes, at denne situation vil gøre, at projektet udskydes nogle måneder.
I mellemtiden arbejdes der fra flere sider på, at få vindmøllerne flyttet længere ud. Senest har Byrådet i Ringkøbing-Skjern kommune énstemmigt besluttet, at arbejde på at få vindmøllerne flyttet længere ud.

Morgengymnastik
Det er efterhånden en tradition med morgengymnastik på stranden i Søndervig.
Igen i 2018 var morgengymnastikken en succes.
At starte dagen med aktivitet i den friske vesterhavsluft er skønt for alle. Dejlig fornemmelse i
kroppen at mærke pulsen og sveden på panden. Efterfulgt af et dejligt bad og måske morgenkaffe på terrassen.
Kom frisk til sommer, hvor du i ugerne 28-29-30-31-32 kan være med på stranden i Søndervig.
Hver morgen kl. 8.30-9.30. Alle kan være med. Gratis, ingen tilmelding nødvendig.
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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 grund
ejeren ikke har gjort det inden den
23. juni 2019.
Regningen vil blive fremsendt fra
den lejede entreprenør – skøn ca.
300 kr.

Plantedag i Søndervig 2019
Kom og hjælp med at
plante hjelme i Søndervig i
efterårsferien.
Torsdag den 17. oktober
planter vi hjelme på udsatte
steder omkring Søndervig.
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 15.
oktober. Du må meget
gerne medbringe skovl eller
spade.
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Søndagsjazz I Søndervig

2019

Som sædvanlig er der jazz i Søndervig om søndagen i sommertiden. Det starter kl.13.00 og holdes uden for Beach
Bowl, hvis vejret tillader det. Hvis det enkelte gange ikke er vejr til at holde det udenfor, plejer vi at trække indenfor, hvis lokalerne ikke er booket til andet. Der er planlagt 7 koncerter. Den første holdes den 30. juni og den sidste
den 11. august, og så holdes der koncert alle søndage derimellem. Det er gratis at deltage i disse koncerter.
I forbindelse med koncerterne kan man købe en fiskebuffet, som suppleres med andre retter.
Det er populære arrangementer, og der er ofte 200-300 tilhørere til disse koncerter.
De optrædende er med forbehold for ændringer:
Den 30. juni:
Den 7. juli:
Den 14. juli:
Den 21. juli:
Den 28. juli:
Den 1. august:
Den 4. august:
Den 11. august:

The Band fra Herning
Blåbærrene, som ledes af lægen fra Ulfborg
Sir Horstmann’s Jazzband fra Sønderjylland, der også spiller til Tønder Festivalen
River Jazz & Blues Band fra Lemvig
The Bourbon Street Jazzband fra Silkeborg. Orkesteret har turneret i såvel Danmark som udlandet
Mugshots – dansk/irsk folkemusik TORSDAG KL. 17.30
Tribute to Judy Garland fra Herning
West 58th Street Stompers fra Aarhus
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HVAD SKER DER I 2019
VERANSTALTUNGEN 2019

20. april - kl. 10
20. april

WWW.SONDERVIG.DK

kl. 16-17.30
Bunkertour durch die Houvigfestung,
15. februar Bunkertur ved Houvigfæstningen,
Bunkertur
ved Houvigfæstningen
13.30-15.00 Uhr
24.marts
Søndervig beboerforening
- Generalforsamling

16.-17. april
16. april - kl. 12-17

WWW.SONDERVIG.DK

Bagagerumsmarked i Søndervig

Flohmarkt in Søndervig

27.februar
marts
Bagagerumsmarked
i Søndervig
15.
Bunkertur
ved Houvigfæstningen
Ravsafari på stranden i Søndervig
Bernsteinsafari am Strand in Søndervig
Søndervigved
beboerforening
- Generalforsamling
27.24.marts
/ 29. marts
Bunkertur
Houvigfæstningen
27. marts
31.

15. maj - 27. oktober

Åbning af Sandplads - live musik
Sandskulpturfestival

Bagagerumsmarked
i Søndervig
Ravsafari
på stranden
i Søndervig
Sandskulpturenfestival

/ 29.
marts Bunkertur ved Houvigfæstningen,
Bunkertur
ved Houvigfæstningen
26.
april
16. maj + 30. maj + 27.
6. juni
kl. 16-17.30
Bunkertour durch die Houvigfestung,
13.30-15.00
Uhr v. Badevej
31.(St.
marts
Ravsafari
på stranden
Søndervig
27. april
Bededag)
Strandgudstjeneste
påi stranden
17. maj - kl. 20

26.
april
6. maj

Solnedgangsgudstjeneste påNOVASOL
stranden ved
Gottesdienst
Bunkertur
Houvigfæstningen
Coastal
Care 2018bei Sonnenuntergang am Strand,
ved Badevej
Badevej

27. april10.
(St.maj
Bededag)

9. juni

Live musik på Sandpladsen

Strandgudstjeneste
på stranden v. Badevej
Bunkertur
ved Houvigfæstningen

6.
majoktober
NOVASOL
Care
- 28.
Sandskulpturfestival
23. juni - kl. 18. 16.
- bålmaj
kl. 20
Skt. Hans fest i Søndervig ved
P-pladsen CoastalSkt.
Hans2018
Fest in Søndervig auf dem Parkplatz
10.
maj
6. juni

25. juni - kl. 12-17

Bunkertur ved Houvigfæstningen
Bagagerumsmarked i Søndervig
Flohmarkt in Søndervig

- 28.
oktober
Sandskulpturfestival
juni
Hans fest i Søndervig
v. P-pladsen
26. juni - kl. 21 16. maj23.
Solnedgangsgudstjeneste påSkt.
stranden
Gottesdienst
bei Sonnenuntergang am Strand,
ved Badevej
Badevej
6. juni
26.
juni

Bunkertur ved Houvigfæstningen
Bagagerumsmarked
i Søndervig

30. juni 7.-14.-21.-28. juli - kl. 12.30

Søndervig Jazz på Beach Bowl

Søndervig Jazz bei Beach Bowl

2./9./16./23./30. juli - kl. 12-17

Bagagerumsmarked i Søndervig

Flohmarkt in Søndervig

23. juni
27.

Skt. Hans fest i Søndervig v.på
P-pladsen
Solnedgangsgudstjeneste
stranden v. Badevej

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

Bagagerumsmarked
i Søndervig
Søndervig
Jazz på Beach
Bowl

2./4./9./11./16./18./23./25./
Bunkertur ved Houvigfæstningen, kl. 16-17.30
Bunkertour durch die Houvigfestung,
27. /juni
Solnedgangsgudstjeneste
på
3. / 10. / 17.
24. / 31. juli
Bagagerumsmarked
i Søndervig
30. juli
13.30-15.00
Uhrstranden v. Badevej
3./ 10. /3./5./10./12./17./19./24./26./31.
17./ 24.1./8./15./22./29.
juli - kl. 21
Solnedgangsgudstjeneste
påBunkertur
stranden ved
bei Sonnenuntergang am Strand,
juli
Søndervig
JazzHouvigfæstningen
påGottesdienst
Beach Bowl
juli
ved Badevej
Badevej

3. /4./
10.11.
/ 17.
/ 24.25.
/ 31.
/ 18./
juli juli

Bagagerumsmarked i Søndervig
Solnedgangsgudstjeneste
på stranden v. Badevej

8. - 31. juli - kl. 8.30

Morgengymnastik på stranden ved Badevej

Morgengymnastik am Strand, Badevej

20. juli - Se Golfbox

Golf Match

Golfspiel

3./5./10./12./17./19./24./26./31.
juli
16. - 22. juli
4./ 11. 21.
/ 18./
juli 25. juli

9./11./16./18./23./25./30. juli
31. juli - kl. 21

Live musik på Sandpladsen

Bunkertur ved Houvigfæstningen
Morgengymnastik
på stranden v. Badevej

Solnedgangsgudstjeneste
på stranden v. Badevej
Søndervig
Open Golfturnering

16.
på stranden
Badevej
23. - 22.
29. juli Solnedgangsgudstjeneste påMorgengymnastik
stranden
Gottesdienst
bei v.
Sonnenuntergang
am Strand,
ved Badevej
Badevej
21.
Søndervig
Open
Golfturnering
25. juli
Irsk aften på
Beach
Bowl

1. august - kl. 17.30
Beachbowl
Dänische/irische
29.august
juli Mugshots - dansk/irsk folkemusik,
Morgengymnastik
på stranden v.Volksmusik,
Badevej Beachbowl
30. 23.
juli - 5.
1. august

1. - 9. august - kl. 8.30

juli
1.25.
august

Live musik på Sandpladsen Irsk aften på Beach Bowl
Morgengymnastik på stranden ved Badevej
Morgengymnastik am Strand, Badevej

30. juli
- 5. august
1. august

Morgengymnastik
på stranden
v. Badevej
Solnedgangsgudstjeneste
på stranden
v. Badevej

1./6./8./13./15./20./22./27./
Bunkertur ved Houvigfæstningen, kl. 16-17.30
Bunkertour durch die Houvigfestung,
1. august
Irsk aften på
Bowl
2./7./9./14./16./21./23./28./30.
august
Bunkertur
vedBeach
Houvigfæstningen
29. august
13.30-15.00
Uhr

1. august
4.-11. august - kl. 12.305.

Solnedgangsgudstjeneste
v. Badevej
Bademodeshow
v.
Lyngvigpå
Fyrstranden
Søndervig Jazz på Beachbowl
Søndervig
Jazz
bei Beach Bowl

6./13./20.
august - kl.
12-17august Bagagerumsmarked
i Søndervig
in Søndervig
2./7./9./14./16./21./23./28./30.
august
Bunkertur
5./12.
Søndervigved
JazzHouvigfæstningen
påFlohmarkt
Beachbowl
17. august - kl. 12 6. -5.12.
august
august Søndervig Byfest
31. august - kl. 8.30
Coast 2 Coast - cykelløb
august
7. /5./12.
14. / 21.
august
19. september

Søndervig
Stadtfest
Bademodeshow v.
Lyngvig
Fyr v. Badevej
Morgengymnastik
på
stranden
2 Coast - Radrennen
Søndervig Jazz påCoast
Beachbowl
Bagagerumsmarked
i Søndervig

durch die Houvigfestung,
Morgengymnastik
på stranden
v. Badevej
Søndervig
Byfest Bunkertour
13.30-15.00 Uhr
OP
7.
/
14.
/
21.
august
Bagagerumsmarked
i
Søndervig
1.
september
Coast
2
Coast
cykelløb
LEV
15./17. oktober
Bunkertur ved Houvigfæstningen
Bunkertour durch die Houvigfestung
EL S
ÅR
KUN DANSK, kl. 16-17.30
NUR DÄNISCH, 16-17.30 Uhr
18. august oktober
Søndervig
Byfest
9./11./16./18./23./25.
Bunkertur ved
Houvigfæstningen
ER
ET
R
U
O
8./10./15./17./22./24.
oktober
Bunkertur
ved
Houvigfæstningen
Bunkertour
durch
die
Houvigfestung
N
PL
1.16.
september
Coast
2 Coast - cykelløb
oktober
Bagagerumsmarked
i Søndervig
D
KUN TYSK, kl. 13.30-15.00
NUR DEUTSCH, 13.30-15.00Å Uhr EVEL T
SER
RE
9./11./16./18./23./25.
Bunkertur på
vedstranden
Houvigfæstningen
17. oktober oktober
Ravsafari
i Søndervig
TR
8./15. oktober - kl. 10-15
Bagagerumsmarked i Søndervig
Flohmarkt in Søndervig
UN
16. oktober Ravsafari på stranden i Søndervig
Bagagerumsmarked
i Søndervig
Plantedag
DT
16. oktober - kl. 10 18.
Bernsteinsafari
am Strand in Søndervig

6.18.
- 12.
august
august

Bunkertur ved Houvigfæstningen, kl. 16-17.30

17.november
oktober Plantedag
17. oktober - kl. 10 25.
1.-30. november

18.december
oktober Hundens måned
31.

Ravsafari påpå
stranden
iBowl
Søndervig
Julekoncert
Beach
Pflanztag

PlantedagVinterbadefestival
Søndervig
Monat Des Hundes

31. december - kl. 1125. november Søndervig VinterbadefestivalJulekoncert på Beach
Søndervig
BowlWinterbadefestival
For mere info se: www.sondervig.dk
31. december

Søndervig Vinterbadefestival
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ER DER HURTIGT OG STAB
I DIT SOMMERHUS?

Lejere af sommerhuse er kræsne. De går efter huse
med god beliggenhed og opdaterede faciliteter – især
hurtigt og stabilt internet. Bestiller du Waoo Fiber fra
RAH Fiberbredbånd, får du en internetløsning i dit
sommerhus, der imødekommer behovet for at tjekke
sociale medier, streame musik og film samt spille online-spil.
En anden fordel er, at du ikke oplever ventetid. Har
du en gammeldags internetforbindelse, sker der ofte
det, at når dine naboer kommer hjem fra stranden og
går på nettet, så kommer I til at vente på hinanden.
Det sker aldrig med fibernet. Her garanterer vi hastig
heden, så du altid får, hvad du betaler for.

*

MØD OS OG FÅ MERE AT V

Den 19.-20. april kl. 11.00-16.00 i Søn
parkeringspladsen ved Beach Bowl.

Den 31. maj kl. 11.00-16.00 i Sønderv
parkeringspladsen ved Meny.

Den 8. juni kl. 11.00-16.00 i Søndervi
på parkeringspladsen ved Meny.

Min. pris i 6 mdr. kr. 1.743. Består af 100/100 Mbit/s Fiberbredbånd 894,- (6 x 149,-) + tilslutning 750,- (engangsbeløb) + forsendelse og håndtering af udstyr 99,(engangsbeløb).. Prisen efter de første 6 mdr. er 269,- pr. md. Bindingsperioden er 6 mdr. Kan opsiges med 30 dages varsel. Fås ikke overalt.
Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer i produkter og priser.
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BILT INTERNET

VIDE

ndervig på

Hør mere og bestil
på rah-fiber.dk
eller 7020 5012

vig på

ig

SOMMERHUSTILBUD
MBIT/S

100/100

KUN KR. 149,PR. MD.*

-

Waoo leveres af dit lokale ﬁberselskab
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Åbningstider i Søndervig Centret
(fra uge 6 - 2019 til og med uge 11 - 2020)

2019:
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 12-13-14-15

F-L-S 11-17

Uge 16-17

Alle dage 10-18

Uge 18-27

Alle dage 10-18

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

M + F-L-S 11-17

Jul/nytår

Uge 1

M-T-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

Alle dage 11-17

Dansk vinterferie
Hamborg forårsferie
Påske

Dansk efterårsferie

2020:

Dansk vinterferie
Hamburg forårsferie

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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LALANDIA I SØNDERVIG
Med dette nyhedsbrev vil vi gerne give dig information om projektets aktuelle status
samt om det videre forløb.
Tilladelsen til at udlægge et nyt sommerhusområde i Søndervig blev givet i december 2018 og arbejdet med
lokalplanen påbegyndes nu. Om alt forløber planmæssigt, vil salget af feriehusene kunne starte til sommer, og Lalandia
i Søndervig åbne i foråret 2022. Nærmere information om salgsstart følger.
Lalandia i Søndervig vil komme til at rumme en imponerende Aquadome, et hyggeligt oplevelsescenter samt 483
topmoderne feriehuse, alle beliggende i skønne naturlige omgivelser med dejlige Søndervig og Vesterhavet som
nærmeste naboer. Ligeledes er det planen, at der skal opføres
et badehotel i tilknytning til Lalandia Centret.
Vi tager alt det bedste med fra vores eksisterende centre i Billund og Rødby
og tilføjer desuden spændende nyheder.
Fælles for alle de nye feriehuse vil være den høje byggekvalitet, som er en af grundpillerne i konceptet for Lalandia.
Et feriehus i Lalandia er meget mere end en god økonomisk investering – det er også jeres helt eget sommerhus, hvor I
kan nyde utallige ferier i lækre og lyse omgivelser sammen med hele familien.
Læs mere om Lalandia på www.lalandia.dk
Med venlig hilsen
Jan Harrit
Adm. direktør i Lalandia
Er du interesseret i at købe et af de knap 500 feriehuse ved Lalandia i Søndervig? Så fortæl os det gerne allerede nu ved at
sende dine kontaktoplysninger til sondervig@lalandia.dk, så vil vi holde dig orienteret om hvad der sker i projektet.
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NATURKRAFT
– et oplevelses- og læringsunivers
Byggeriet af Naturkraft er i fuld gang, og når man kommer kørende på Ringvejen ved
Ringkøbing, kan man se, at der sker en masse på byggepladsen.
Naturkraft ligger på et 50 hektar stort areal. Selve Naturkraftparken ligger tættest på byen, og parken bliver
på 5 hektar. Naturkraftparken er omkranset af en ringvold. På det højeste sted rager volden 16 meter op, og
herfra bliver der en fantastisk udsigt over området. Kilet
ind i ringvolden ligger hovedbygningen, der er på 5.500
etagekvadratmeter.
I Naturkraft kan man blive klogere på naturens kræfter og på, hvordan menneske og natur spiller sammen.
Inde i parken kan man dels opleve otte forskellige slags
naturtyper, som man finder i Vestjylland, og dels kan
man prøve ting og fænomener, der er en del af naturen.
For eksempel kan man prøve en vindmaskine og mærke forskel på 2 og 12 meter vind i sekundet, eller man
kan opleve et revlehul på sikker vis.

Generalforsamling
i Søndervig
Vandværk
Søndervig Vandværk afholder for forbrugere hos vandværket ordinær generalforsamling torsdag den 13.
juni 2019 kl. 19.30 på Beach
Bowl.
Nærmere oplysninger kan
ses på Ringkøbing-Skjern
Forsynings hjemmeside:
www.rsforsyning.dk

I hovedbygningen finder man udstillinger, hvor man får
viden om naturens kræfter og det vestjyske landskab.
Man betaler for at komme ind i Naturkraftparken. Men
de omkringliggende 45 hektar bliver et stort rekreativt
område for alle med stier, søer og skøn natur. Indkørsel
bliver via Ringvejen, men der kommer også gode stiforbindelser til og fra Ringkøbing.
Læs meget mere om tankerne bag oplevelsescentret på
www.naturkraft.dk. Der bliver løbende arrangeret guidede ture til byggepladsen – hold øje med Naturkraft
på Facebook, hvor vi offentliggør datoer og tidspunkter for turene.

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
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Røjklit
Havn

Ved Stadil Fjords sydlige ende
ligger Røjklit Havn. En lille hyggelig havn, hvor man kan nyde
naturen og udsigten over Stadil
Fjord. Der er bådpladser, og der
er bygget fine shelters af rusepæle, så de har former som tipier. Der er borde og bænke samt et toilet. Har man lyst,
kan man medbringe brænde og
benytte bålpladsen på havnen.
Hvert år arrangeres der Naturens dag i hele Danmark. I 2019
er det søndag den 8. september. Her kan man på Røjklit
Havn få en spændende og aktiv
dag med naturen i fokus

Vi holder igen i år Sct. Hans arrangementet på grusparkeringspladsen ved lysreguleringen
øst for Holmsland Klitvej. 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 søndag. 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, idet arrangementet ligger i en weekend.
Sidste år var vi desværre ramt af et afbrændingsforbud, så vi opgav at have ild.
Det har vi aldrig prøvet før, så det bliver nok heller ikke tilfældet i år.

Sct. Hans arrangement
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Velkommen til Søndervig
Fysioterapi & Træning
På Beach Bowl har autoriseret fysioterapeut Anne-Birgitte Beier åbnet Søndervig Fysioterapi &
Træning.
Udover fysioterapi tilbyder Anne-Birgitte at udarbejde individuelle træningsprogrammer eller et
forløb med personlig træner. Der er også mulighed for forskellige former for holdtræning
Drivkraften i Anne-Birgittes arbejde som fysioterapeut er at hjælpe andre mennesker. Passionen
er at forstå ”det hele menneske” og fokusere på
at blive gener kvit og komme sikkert og smertefrit videre. Forståelsen for den enkelte situation er
central og den danner grundlag for at kunne hjælpe bedst muligt.
Se mere på www.soendervigfys.dk

Broen til Hindø
Hindø er på 70 hektar og er den eneste ø i Stadil Fjord.
Man kommer dertil via Agersbækvej i Hee. Her kommer man til broen ud til Hindø. Resten er kun for gående, men en stor oplevelse.
Turen over den fine nye træbro, rundt på Hindø og tilbage er i alt på ca. 5 km. På turen kan man opleve
det karakteristiske vestjyske landskab, Stadil Fjord og
øens strandenge, rørskove og et rigt fugleliv.
Fra Hindø kan man mod syd se Ringkøbing bys
silhuet og mod nord den smukke Stadil Kirke,
der ligger lige ud til fjorden.
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”Sandormen”

– nyt stort ferieboligprojekt i Søndervig
En epoke er slut. Det gamle diskotek Brændingen, som
især i 80- og 90erne var kendt som Søndervigs helt store trækplaster, erstattes nu af ”Sandormen”, et ferieboligprojekt der vil rumme 22 ferielejligheder, centralt
placeret i Søndervig.

”Sandormen” er blot ét blandt mange andre projekter,
der løbende er sat i gang, med mål for at sætte Søndervig på landkortet og i ”Superligaen” indenfor turisme og ferielivet.

Musik på sandpladsen i Søndervig
Sandpladsen er et af de charmerende samlingssteder
i Søndervig. Klitterne er ved at være fine, den store
sandkasse er et herligt sted for børnene, og bænkene
bliver flittigt brugt.
Sandpladsen fik i 2018 en sceneoverdækning, som kan
bruges i forbindelse med arrangementer. Det giver
bedre vilkår for de optrædende på pladsen.
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I 2018 har der hver torsdag sommeren igennem været
diverse musikarrangementer, som skabte hygge og atmosfære i Søndervig.
Musikken fortsætter i 2019. God fornøjelse.

Sandskulpturfestival i Søndervig
I 2018 var temaet for sandskulpturfestivalen ”Trolddom og Magi”. Besøgstallet var højt – 125.000 gæster
fra hele verden besøgte Sandskulpturerne i Søndervig.
Det er altid en fantastisk oplevelse at se, hvad de mange internationale kunstnere har lavet. Det anbefales at
gå rundt til skulpturerne flere gang. Der er mange små
detaljer man ikke får med første gang man går turen.
I den store ”gør det selv sandkasse” udfolder mange
børn og barnlige sjæle sig med fantasifulde skulpturer.
I 2019 er årets tema ROBOTTER
Det bliver en spændende rejse ind i noget, der allerede er nutid, men i allerhøjeste grad også fremtid. Der er
noget magisk over robotter – hvad kan de, og hvad kan
de ikke? Er det mennesker, der styrer robotterne, eller
er det omvendt?
Udover den 200 meter lang og 7 meter høje mur vil
man møde 10 soloskulpturer, der tilsammen vil bombardere gæsterne med en robotverden, som både imponerer, fascinerer og giver stof til eftertanke.
Sandskulpturfestivalen har følgende åbningstider i
2019:
15. maj – 31. august kl. 10-19
1. september – 27. oktober 10-17

God fornøjelse

Søndervig har
ifølge CNN en
af de bedste
strande i
Danmark
CNN skriver:
Der er mange strande langs Vestkysten, herunder Søndervig, som af danskerne selv er blevet
vurderet til at være en af de bedste strande på
Vestkysten.
Alle kan komme derned – med et specielt terræntæppe for kørestole og barnevogne.
Den kunstneriske Sandskulpturfestival er en tilbagevendende begivenhed og den optræder på
manges Instagram-profiler. Der er også en surfskole tæt på for dem som gerne vil begå sig på
de store bølger.

GOLFTURNERINGEN
”SØNDERVIG
OPEN”

Vi fortsætter succesen fra de forrige år i 2019, hvor
turneringen afholdes lørdag den 20. juli.
Turneringsbetingelserne kan ses på Golfbox under
Holmsland Klit Golf - klubturnering.
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GRC.DK

Oversigt over nedgange til havet
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