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RABATAFTALER MED 
BEACH BOWL
FITNESS:
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 Fitness centret for 300 kr. hvor det normalt ko-
ster 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:
Aktivitetsnøglen  
giver fri adgang til 
Søndervig Fitness.

TENNIS:
Aktivitetsnøglen gi-
ver adgang til én gratis 
tennisbane i én time. 
Banen kan bookes ved 
personligt fremmøde. Efter 
endt spil, kan én ny bane bookes.

INTERNET:
Aktivitetsnøglen giver 15 minutters fri internetadgang.

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.

Nøglerne kan købes 

hos Beach Bowl eller 

udlejningsbureauet

Pris for Key2Activity pr. år.:

Ejer af sommerhus.

(Kun familier der bor sammen): ............... 1
.100 kr.

Sommerhus til udlejning eller ved 

flere ejere:..................
..............1.750 kr. - 2.550 kr.

Alt efter hvor de ligger.

Fastboende max. 2 på adressen: ............. 2.250 kr.

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 
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.

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

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling 
på Beach Bowl lørdag den 22. maj 2021 kl. 14.00

Golfturneringen Søndervig Open
Vi gennemfører en golfturnering LØRDAG DEN 17. JULI 2021. 
Turneringsbetingelserne kan ses på Golfbox under Holmsland Klit Golf – klubturnering. 
Alle golfspillere kan være med. 

Forslag til behandling på generalfor-
samlingen skal være bestyrelsen i 
hænde senest 7 dage før generalfor-
samlingen. 
Forslag bedes sendt til Ellen Marie Ve-
stergaard, Tranekærvej 96, 7400 Her-
ning eller på mail emv@virk-raad.dk.
Der serveres suppe fra kl. 12.30 til kl. 
13.30, hvis det kan lade sig gøre efter 
covid-19 reglerne.
Datoen for generalforsamlingen er 
flyttet, selv om det i vedtægterne 
står, at den skal holdes lørdagen 
før påske, idet vi gerne vil holde 
et fysisk møde, og det er vi ret sik-
re på ikke kan lade sig gøre sidst 
i marts. Hvis der er nogen, der har 
noget imod dette, så giv besked til 
formanden på mailadressen emv@
virk-raad.dk. Hold øje med hjem-
mesiden, hvor vi vil give besked, 
hvis vi bliver nødt til at holde 
generalforsamlingen på en an-
den måde.
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Ringkøbing-Skjern Kommune

Det er næsten som i de gode, gammeldags eventyr,  
at man skal gå så grueligt meget igennem, før alt  
bliver godt og man lever lykkeligt til sine dages ende. 
Det sidste kan vi kun håbe på. Men vi kan i hvert fald 
love, at vejene bliver mere sikre at krydse og at færdes
langs med, hvis man er fodgænger eller på cykel, 
ligesom de kommer til at passe bedre ind i landskabet 
med lyng og marehalm og andre klit- og kystplanter i 
rabatter, midterheller og i rundkørslen på Søndervig 
Landevej. 

Rundkørslen forbinder Søndervig Landevej med  
omfartsvejen, der leder trafikken mod syd væk fra  
Søndervigkrydset. Og dermed er det andet formål  
med al grave- og byggearbejdet allerede opfyldt:  
Trafikken glider bedre, og sommertidens trængsel,  
os og lange køer kan forhåbentlig undgås.  
Vejforskønnelse, rundkørsel og omfartsvej er bare  
ét delprojekt i det enorme logistiske puslespil, der  
for tiden lægges i og omkring Søndervig.  

Baggrunden for vejarbejderne er til dels byggeriet 
af Lalandia-badelandet og de resterende af i alt 483 
sommerhuse på Lalandia-grunden nord for Søndervig 
Landevej. Men vejene omkring Søndervig har også i 
årevis været udfordret af trafiktrykket – ikke mindst i 
højsæsonens sommermåneder.  
 

Alt sammen for at skabe så stor forståelse som muligt 
for de gener, der følger med arbejdet, siger Niels Peter 
Lauridsen. 

Derudover samlede Ringkøbing-Skjern Kommunen 
også fra starten en lokal følgegruppe bestående af  
repræsentanter for Søndervig Beboerforening,  
Søndervig Centerforening og udlejningsbureauerne 
netop med henblik på at imødekomme unødige  
gener og klager med dialog og information.  
Dertil er der forud for det omfattende anlægsarbejde 
blevet sat informationsskilte op, bl.a. med link til  
den projektside på kommunens hjemmeside, hvor  
man kan få svar på en lang række spørgsmål, se  
tidsplaner og læse mere om det store anlægsprojekt.  

I tidsplanen kan man læse, at Ringkøbing-Skjern  
Forsyning påbegyndte gravearbejdet på den sydlig- 
ste del af Lodbergsvej i efteråret 2020, og at arbejdet 
med at lægge nye rør og efterfølgende ny belægning  
på vejen, der desuden ensrettes, foregår i tre etaper  
og ventes afsluttet til efteråret/vinteren 2021.  
Byrådet har netop besluttet at afsætte en stor pose 
penge til at forskønne området omkring Lodbergsvej. 
Arbejdet med Lodbergsvej er allerede i fuld sving. 

Herudover er ombygningen af Houvig Klitvej fortsat 
igang – en ombygning, der ud over forskønnelse og 
trafiksikkerhed også har det formål at binde Sønder- 
vig by sammen med Lalandia-området. 
Ombygningen af den sydligste del af Houvig Klitvej 
ventes afsluttet i april 2021, mens det samlede anlægs- 
og byggearbejde ventes afsluttet i sommeren 2022.  
Badevej forventes som noget af det sidste at blive  
gravet op i foråret 2022, fordi Ringkøbing-Skjern  
Forsyning skal udskifte spildevandsledninger. 

- Derfor bliver vejnettet nu opgraderet med omfartsvej, 
forskønnelse og fartdæmpende foranstaltninger,  
fortæller formand for Teknik- og Miljøudvalget i  
Ringkøbing-Skjern Kommune, John G. Christensen.

Samtidig benytter Ringkøbing-Skjern Forsyning an-
ledningen til at få udskiftet en del gamle rør, når de 
alligevel skal lægge nye for at kunne servicere Lalandia 
med vand og varme. 

- Vi ved godt, at de mange anlægsprojekter giver larm 
og støv og i det hele taget er til besvær for både fast-
boende, sommerhusejere og –lejere, pendlere og andre 
trafikanter. Men vi forsøger at minimere de gener, der 
nødvendigvis vil være, forklarer Niels Peter Lauridsen, 
afdelingsleder i Ringkøbing-Skjern Kommunes afdeling 
for Plan- og Vejanlæg. 

Han tilføjer, at anlægsarbejdet indtil nu er forløbet 
godt og med kun ganske få klager fra fastboende, turi-
ster og pendlere i området. 

- Vi har igennem hele forløbet gjort meget for at infor-
mere borgerne om, hvad der sker i Søndervig; blandt 
andet igennem et virtuelt informationsmøde og en hjem-
meside om vejprojekterne. 
 

I den forbindelse er det administrationens forventning, 
at belægningen på Badevej vil blive fornyet og ensartet 
med linjen i de øvrige belægninger. Dog er der ikke 
truffet politisk beslutning om dette endnu. 
Derudover har Byrådet besluttet at etablere en  
rundkørsel ved krydset ind til Kloster på Søndervig  
Landevej. Det vil derfor blive nemmere for trafikanter 
fra Kloster at komme ud på Søndervig Landevej. 
 
- I det store billede har vi bestræbt os på at sikre, at 
bygge- og anlægsarbejdet vil give et mere ensartet 
helhedsudtryk i Søndervig, foruden de praktiske hensyn, 
at trafikken skal glide bedre – og uden om bykernen, 
ligesom det skal være nemmere og rarere at være fod- 
gænger i Søndervig, fortæller Teknik- og Miljøudvalgs- 
formanden. John G. Christensen tilføjer, at der blandt 
andet i den sammenhæng også i anlægsarbejdet er 
fokus på skiltning af stier ned til stranden: 

- Jeg glæder mig, til arbejdet er afsluttet, og Søndervig 
træder frem i sin smukkeste form, og dét tror jeg også 
godt, at beboere, turister og pendlere i Søndervig roligt 
kan glæde sig til, siger han.

Hvordan går det med vejprojekterne i Søndervig?
 
Dét er nok et spørgsmål som både fastboende, sommerhusejere og turister indimellem  
har stillet sig selv, når omkørsler og afspærringer, lastvogne og gravkøer præger billedet.

Fakta
På kommunens hjemmeside er der oprettet en  
projektside for anlægsarbejdet i Søndervig.  
Den findes her: www.rksk.dk/vejprojekter-søndervig

For yderligere information, kontakt:
John G. Christensen, formand i Teknik- og Miljøudvalget,  
Ringkøbing-Skjern Kommune,  
Telefon: 29 47 00 29   Mail:  pol.byrjgchr@rksk.dk
Niels Peter Lauridsen, afdelingsleder i Plan- og Vejanlæg,  
Land, By og Kultur, Ringkøbing-Skjern Kommune,  
Telefon: 3070 7254     Mail: niels.peter.lauridsen@rksk.dk
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langs med, hvis man er fodgænger eller på cykel, 
ligesom de kommer til at passe bedre ind i landskabet 
med lyng og marehalm og andre klit- og kystplanter i 
rabatter, midterheller og i rundkørslen på Søndervig 
Landevej. 

Rundkørslen forbinder Søndervig Landevej med  
omfartsvejen, der leder trafikken mod syd væk fra  
Søndervigkrydset. Og dermed er det andet formål  
med al grave- og byggearbejdet allerede opfyldt:  
Trafikken glider bedre, og sommertidens trængsel,  
os og lange køer kan forhåbentlig undgås.  
Vejforskønnelse, rundkørsel og omfartsvej er bare  
ét delprojekt i det enorme logistiske puslespil, der  
for tiden lægges i og omkring Søndervig.  

Baggrunden for vejarbejderne er til dels byggeriet 
af Lalandia-badelandet og de resterende af i alt 483 
sommerhuse på Lalandia-grunden nord for Søndervig 
Landevej. Men vejene omkring Søndervig har også i 
årevis været udfordret af trafiktrykket – ikke mindst i 
højsæsonens sommermåneder.  
 

Alt sammen for at skabe så stor forståelse som muligt 
for de gener, der følger med arbejdet, siger Niels Peter 
Lauridsen. 

Derudover samlede Ringkøbing-Skjern Kommunen 
også fra starten en lokal følgegruppe bestående af  
repræsentanter for Søndervig Beboerforening,  
Søndervig Centerforening og udlejningsbureauerne 
netop med henblik på at imødekomme unødige  
gener og klager med dialog og information.  
Dertil er der forud for det omfattende anlægsarbejde 
blevet sat informationsskilte op, bl.a. med link til  
den projektside på kommunens hjemmeside, hvor  
man kan få svar på en lang række spørgsmål, se  
tidsplaner og læse mere om det store anlægsprojekt.  

I tidsplanen kan man læse, at Ringkøbing-Skjern  
Forsyning påbegyndte gravearbejdet på den sydlig- 
ste del af Lodbergsvej i efteråret 2020, og at arbejdet 
med at lægge nye rør og efterfølgende ny belægning  
på vejen, der desuden ensrettes, foregår i tre etaper  
og ventes afsluttet til efteråret/vinteren 2021.  
Byrådet har netop besluttet at afsætte en stor pose 
penge til at forskønne området omkring Lodbergsvej. 
Arbejdet med Lodbergsvej er allerede i fuld sving. 

Herudover er ombygningen af Houvig Klitvej fortsat 
igang – en ombygning, der ud over forskønnelse og 
trafiksikkerhed også har det formål at binde Sønder- 
vig by sammen med Lalandia-området. 
Ombygningen af den sydligste del af Houvig Klitvej 
ventes afsluttet i april 2021, mens det samlede anlægs- 
og byggearbejde ventes afsluttet i sommeren 2022.  
Badevej forventes som noget af det sidste at blive  
gravet op i foråret 2022, fordi Ringkøbing-Skjern  
Forsyning skal udskifte spildevandsledninger. 

- Derfor bliver vejnettet nu opgraderet med omfartsvej, 
forskønnelse og fartdæmpende foranstaltninger,  
fortæller formand for Teknik- og Miljøudvalget i  
Ringkøbing-Skjern Kommune, John G. Christensen.

Samtidig benytter Ringkøbing-Skjern Forsyning an-
ledningen til at få udskiftet en del gamle rør, når de 
alligevel skal lægge nye for at kunne servicere Lalandia 
med vand og varme. 

- Vi ved godt, at de mange anlægsprojekter giver larm 
og støv og i det hele taget er til besvær for både fast-
boende, sommerhusejere og –lejere, pendlere og andre 
trafikanter. Men vi forsøger at minimere de gener, der 
nødvendigvis vil være, forklarer Niels Peter Lauridsen, 
afdelingsleder i Ringkøbing-Skjern Kommunes afdeling 
for Plan- og Vejanlæg. 

Han tilføjer, at anlægsarbejdet indtil nu er forløbet 
godt og med kun ganske få klager fra fastboende, turi-
ster og pendlere i området. 

- Vi har igennem hele forløbet gjort meget for at infor-
mere borgerne om, hvad der sker i Søndervig; blandt 
andet igennem et virtuelt informationsmøde og en hjem-
meside om vejprojekterne. 
 

I den forbindelse er det administrationens forventning, 
at belægningen på Badevej vil blive fornyet og ensartet 
med linjen i de øvrige belægninger. Dog er der ikke 
truffet politisk beslutning om dette endnu. 
Derudover har Byrådet besluttet at etablere en  
rundkørsel ved krydset ind til Kloster på Søndervig  
Landevej. Det vil derfor blive nemmere for trafikanter 
fra Kloster at komme ud på Søndervig Landevej. 
 
- I det store billede har vi bestræbt os på at sikre, at 
bygge- og anlægsarbejdet vil give et mere ensartet 
helhedsudtryk i Søndervig, foruden de praktiske hensyn, 
at trafikken skal glide bedre – og uden om bykernen, 
ligesom det skal være nemmere og rarere at være fod- 
gænger i Søndervig, fortæller Teknik- og Miljøudvalgs- 
formanden. John G. Christensen tilføjer, at der blandt 
andet i den sammenhæng også i anlægsarbejdet er 
fokus på skiltning af stier ned til stranden: 

- Jeg glæder mig, til arbejdet er afsluttet, og Søndervig 
træder frem i sin smukkeste form, og dét tror jeg også 
godt, at beboere, turister og pendlere i Søndervig roligt 
kan glæde sig til, siger han.

Hvordan går det med vejprojekterne i Søndervig?
 
Dét er nok et spørgsmål som både fastboende, sommerhusejere og turister indimellem  
har stillet sig selv, når omkørsler og afspærringer, lastvogne og gravkøer præger billedet.

Fakta
På kommunens hjemmeside er der oprettet en  
projektside for anlægsarbejdet i Søndervig.  
Den findes her: www.rksk.dk/vejprojekter-søndervig

For yderligere information, kontakt:
John G. Christensen, formand i Teknik- og Miljøudvalget,  
Ringkøbing-Skjern Kommune,  
Telefon: 29 47 00 29   Mail:  pol.byrjgchr@rksk.dk
Niels Peter Lauridsen, afdelingsleder i Plan- og Vejanlæg,  
Land, By og Kultur, Ringkøbing-Skjern Kommune,  
Telefon: 3070 7254     Mail: niels.peter.lauridsen@rksk.dk
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Lalandia

Nyhavn

Rundkørsel/omfartsvej 
I sidste halvdel af 2020 blev den nye rundkørsel og 
omfartsvej mellem Søndervig Landevej og Holmsland 
Klitvej etableret og indviet for at fremtidssikre trafik-
afviklingen i Søndervig. Rundkørslen er blevet beplan-
tet med marehalm og lyng i mange farver, som inden 
længe vil byde flot velkommen til vestkysten.

Lodbergsvej - Syd og nord
I 2020 blev der etableret nyt vejafvandingssystem 
under Lodbergsvej, i forbindelse med at Ringkø-
bing-Skjern Forsyning skiftede spildevandsledninger.  
Lige nu er der asfalt på kørebanen, men i efteråret 
2021 får handelsgaden nyt udseende, med en smallere 
ensrettet kørebane, bredere fortove, ny belægning og 
byinventar; bede og bænke, som der ikke har været 
plads til før. På den nordligste del af Lodbergsvej vil 
der fortsat være kørsel i begge retninger og hér vil 
også blive etableret fortov, belysning og vejafvanding. 

Badevej 
Ligesom på Lodbergsvej, skal Ringkøbing-Skjern 
Forsyning i gang med at skifte rør under Badevej, og 
efterfølgende skal handelsgaden også forskønnes, så 
den kommer til at matche det nye udseende på Lodbe-
rgsvej, hvad angår belægning og byinventar. Forsynin-
gen går i gang i foråret 2022, og derefter får gaden nyt 
udseende og forventes at stå færdig inden nytår 2022.

Forbindelser til Vesterhavet
Hver sommer strømmer badegæster til Søndervig 
og selvom Lalandia får sit eget badeland, forventes 
strømmen af folk, der vil besøge Vesterhavet, at blive 
større. Derfor vil der blive skiltet til nogle primære
forbindelser til havet, som kan holde til den øgede 
trafik og lede badegæsterne godt til og fra stranden.

Houvig Klitvej
Indtil for nylig var Houvig Klitvej en landevej med en 
hastighedsbegrænsning på 80 km/t. Men for at sikre 
sammenhæng mellem Søndervig By og Lalandia, er 
vejen nu ved at blive omdannet til en roligere vej-
strækning med et mere bymæssigt præg, beplantede 
rabatter og midterheller med marehalm, overgange til 
fodgængere til og fra Lalandia, cykel- og gangsti og en 
hastighedsbegrænsning på 50 km/t.

Holmsland Klitvej, nu Søndervig Klitvej
Fra Badevej og ned til den nye omfartsvej, har Holms-
land Klitvej ændret navn til Søndervig Klitvej. I første 
halvdel af 2022 skal denne strækning, ligesom Houvig 
Klitvej, have et mere bymæssigt udseende, som skal 
forbinde bymidten og Nyhavn, som blandt andet skal 
indrettes med mange nye p-pladser til byens gæster.
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vejen nu ved at blive omdannet til en roligere vej-
strækning med et mere bymæssigt præg, beplantede 
rabatter og midterheller med marehalm, overgange til 
fodgængere til og fra Lalandia, cykel- og gangsti og en 
hastighedsbegrænsning på 50 km/t.

Holmsland Klitvej, nu Søndervig Klitvej
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halvdel af 2022 skal denne strækning, ligesom Houvig 
Klitvej, have et mere bymæssigt udseende, som skal 
forbinde bymidten og Nyhavn, som blandt andet skal 
indrettes med mange nye p-pladser til byens gæster.
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Vejvedligeholdelse og naturpleje i Søndervig

Grundejerforeningen Søndervig Be-
boerforening varetager vejvedlige-
holdelsen for private fællesveje i 
området, hvor de fleste af beboer-
foreningens medlemmer har som-
merhuse/grunde.
Bestyrelsen har været repræsente-
ret i følgegruppen med nye offentli-
ge veje i området.
Søndervig beboerforening har af-
talt med Ringkøbing-Skjern Kom-
mune,  at kommunen  opkræver bi-
drag over ejendomsskattebilletten, 
hvorefter kommunen overfører  be-
løbet til beboerforeningen med fra-
drag af kommunens opkrævnings-
bidrag. .
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 
Anders Juhls vej.
Herudover den sydlige Lodbergs vej, 
hvor to stikveje er tilsluttet samt 
Fortunavej.

Bestyrelsen har valgt at fortsætte  

samarbejdet med Holmsland Ma-
skinstation om at  udføre arbejdet 
i 2021, idet vi har gode erfaringer 
hermed.

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

veje efter behov.

2.  Udlægning af supplerende stabil 
grus efter behov.

3.  Tilbud på udlægning af overfla-
debelægning (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 overfladebelæg-
ning (OB) – Der er i sidste regnskabs-
år  udført på  forsøg med knust as-
falt på sidevej ved Hjelmevej. 

Også i 2021 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.
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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 2021.
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. 

Ved udbygning af bedre veje er der 
udført chikane til fartdæmpning .  
Der er stadig en forsøgsordning 
med chikane på grund af for høj ha-
stighed  iområdet..
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 1000 sommer-
hus/grundejere. 
Sandfygning ved stier er et pro-
blem, som vi sammen med strand-
fogeden arbejder med , der er peri-
odisk lagt halm ud i stierne, vi har 
arbejdet på at supplere dette med 
foreningens midler  i samarbejde 
med Naturstyrelsen og strandfoge-
den. 
For at beskytte klitterne er der ud-
ført forsøg med håndliste af reb ved 
2 stier. Vi udarbejder videre med 

forsøget og godkendelse hos myn-
dighederne med henblik på at lede 
publikum så direkte over klitter-
ne som muligt – kystdirektoratet og 
kommunen er myndighed.
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.
Strandfogeden/naturstyrelsen har i 
løbet af 2020 udført et godt styk-
ke arbejde for at undgå sandfyg-
ning, vi håber at dette samarbejde 
kan fortsættes både i klitter og sti-
er, samt  opfordre til at adgang til 
og fra havet 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 klit-
terne på hensigtsmæssig måde (se 
plantegning vedr. veje i området).
I forbindelse med strategi- og ud-
viklingsplaner er det planlagt, at 
den sydlige del af Lodbergsvej gø-
res ensrettet. 
Projektet med de nye veje omfatter 
ensretning og fortove, gadeinventar 
og belysning på Lodbergsvej.
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De optrædende er med forbehold for ændringer:

 27. juni Kresten Odsgood med kvintet (jazz)
 4. juli Tambourine Band (60’er og 70’er musik)
 11. juli  Burbon Street Jazz Band – et orkester, der har turneret i både USA og Kina.  

25 års jubilæet blev fejret i tysk tv med 1 times show i prime time. 
 18. juli Ringkøbing Big Band under ledelse af trompetisten Flemming Nordenhof. 
 25. juli  The Band spiller jazz. De har i mere end 25 år underholdt publikum på det fashionable  

Hotel Angleterre eller gæster til sildejazz i Søndervig. 
 1. august Trioen Gulddagger+ med bl.a. Sebastian sange
 8. august Mugshot – Irsk folkemusik

Musik på Beach Bowls 
terrasse i 2021
Som sædvanlig er der musik i Søndervig om søndagen 
i sommertiden. Det starter kl. 12.30 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 27. 
juni og den sidste den 8. august.  Og så holdes der kon-

cert alle søndage derimellem. Det er gratis at deltage i 
disse koncerter.

I forbindelse med koncerterne kan man købe en fiske-
buffet, som suppleres med andre retter. Det er populæ-
re arrangementer, og der er ofte 200-300 tilhørere til 
disse koncerter. 
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DET SKER I SØNDERVIG 2021

Følg os på Søndervig facebookside
søndervig-porten til vesterhavet

Afvikling af diverse

aktiviteter aænger af

de restriktioner der er

gældende på

afviklingsdatoen!

MAJ 14. og 23.  Bagagerumsmarked i Søndervig 11.00 - 16.00

JUNI 23. Skt. Hans fest i Søndervig v. P-pladsen 18.00 

  Bål  20.00

 27.  Sildejazz krydret med sprød musik 12.30

 29.  Bagagerumsmarked i Søndervig 11.00 - 16.00

 30.  Solnedgangsgudstjeneste på stranden v. Badevej 21.00

JULI 06., 13., 20., og 27.  Bagagerumsmarked i Søndervig 11.00 - 16.00

 04., 11., 18. og 25.  Sildejazz krydret med sprød musik 12.30

 07., 14., 21. og 28. Solnedgangsgudstjeneste på stranden v. Badevej 21.00

 13., 15., 20., 22., 27. og 29. Live musik på Sandpladsen 15.00

JULI - AUG. Fra d. 12. juli Morgengymnastik på stranden v. Badevej 08.30

AUGUST 01. og 08.  Sildejazz krydret med sprød musik 12.30

 03. og 05.  Live musik på Sandpladsen 15.00  

 04.  Solnedgangsgudstjeneste på stranden v. Badevej 21.00  

 03., 10., 17. og 24.  Bagagerumsmarked i Søndervig 11.00 - 16.00

 21. Søndervig Byfest

 28. Coast2Coast - Danmarks hyggeligste Motionscykelløb

OKTOBER 12. og 19.  Bagagerumsmarked i Søndervig 11.00 - 16.00 

NOVEMBER 01. - 30.  Hundens måned

DECEMBER 31.  Søndervig Vinterbadefestival 11.00

MÅNED: DATO: AKTIVITET: START KL.:

For mere info se:
www.sondervig.dk

18.30
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Har du opgraderet  
dit sommerhus med  
lynhurtigt internet?
Nutidens lejere af sommerhuse er kræsne. De går efter huse med godt internet og masser af tv. 
Har dit sommerhus det?

Hvis ikke, kan du med fordel opgradere det med fibernet fra Stofa. Vi tilbyder dig en nem og 
prisbillig løsning, så du og dine lejere let kan streame film og musik, spille online, tjekke sociale 
medier og i det hele taget bruge internettet uden problemer.

Har du en gammeldags internetforbindelse, sker der ofte det, at du og dine lejere må vente på at 
bruge nettet, når de kommer hjem fra stranden. Det sker, fordi kapaciteten er dårlig, når mange 
vil bruge det samtidigt. Den slags undgår du med fibernet fra Stofa. Her får du altid, hvad du 
betaler for. 

*  6 mdr. binding og opsigelse 1 md.  
Gælder husstande på fibernettet i udvalgte områder.

Lige nu kan du vælge mellem:

•  Internet 100/100 Mbit til  
kr. 269,- pr. md.* 

•  Tv-pakker med og uden 
boks fra kr. 274,- pr. md.  
+ evt. boksleje til kr. 30,-

Se mere på
stofa.dk eller

ring nu på
88 30 30 30

Alle nedenstående

Lille Tv-pakke
24 tv-kanaler

Paramount Network

DK4

DR Ramasjang

Folketinget

TV3 Puls

Lokal Tv

TV2 Norge

NRK 1 SVT 1 TV4 Sverige Das Erste

DR 2

TV2 Charlie

Kanal 5

DR 1 TV2

TV3

Kanal 4

Ekstrakanalen

ZDF RTL Stofa Kanalen

2085-02-0621 A4 annonce Søndervig Nyt_160221.indd   12085-02-0621 A4 annonce Søndervig Nyt_160221.indd   1 16-02-2021   09:22:0816-02-2021   09:22:08
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Åbningstider i Søndervig Centret 
(fra uge 6 - 2021 til og med uge 11 - 2022)

2021:
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 F-L-S 11-17

Uge 12-13-14 Alle dage 10-18 Schleswig-Holstein påskeferie 1/4-16/4

Uge 15-26 Alle dage 10-18

Uge 27-28-29-30-31 Alle dage 10-19
Schleswig-Holstein 
+ Hamborg starter skoleferien 24. juni

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 40-41: Schleswig-Holstein efterårsferie
Uge 40+41 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 11-17 Jul

Uge 52 M-T-O-T + S 11-17 Nytår

2022:
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.

Plantedag i 
efterårsferien

Så skal vi igen have gang i gummistøvler og skovl. Torsdag 
i efterårsferien (21. oktober) kl. 10.00 mødes vi ved sand-
pladsen på Badevej. Polle kommer med traktor og vi plan-
ter hjelme i et par timer langs klitfoden. Vi slutter af med 
en grillet pølse på stranden i Søndervig. Tilmelding kan ske 
på erland@esmark.dk (max. 50 personer). 
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Nyt fra Lalandia i Søndervig
Det er blevet vinter, og selvom vi har fået en hel del regn i løbet af efteråret, og der er dage,

hvor vi ikke kan rejse huse pga. af blæsten, så følger vi fortsat tidsplanen. I feriehusområdet er der 
 etableret spildevandskloak, el-forsyning, gadebelysning og asfalterede veje. Samtidigt støbes  

der sokler og rejses vægge til feriehusene. Husene kommer som færdige elementer, og det tager  
derfor stort set kun én dag at rejse et hus.

Vi har indtil nu, som planlagt, overdraget i alt 111 nøglefærdige feriehuse til de nye husejere.  
Udlejningen af de nye huse er allerede i fuld gang, og de første gæster har besøgt husene. Udenoms-
arealerne omkring de nye feriehuse vil blive færdiggjort etapevis og i takt med, at vejrliget tillader det. 

Byggeriet af Aquadome og oplevelsescenteret er også i fuld gang. Vi har støbt fundamenter, gulve og 
vægge i teknikkælderen under Aquadome. Vi er i gang med at støbe bassinerne, og bølgemaskinen  
til bølgebassinet er allerede leveret på byggepladsen, så den er klar til at blive hejst ned i kælderen 
lidt senere i processen. I løbet af februar begynder vi at montere betonelementer, og så vil den nye 

centerbygning for alvor blive synlig i det smukke vestjyske landskab.

Samtidigt med aktiviteterne på Lalandias byggeplads har Ringkøbing-Skjern Kommune færdiggjort  
den flotte nye rundkørsel på Søndervig Landevej og den nye omfartsvej øst om byen. Ombygningen  

af Houvig Klitvej er i fuld gang.

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

2021 bliver et år med fortsat megen byggeaktivitet i Søndervig. Det vil til tider kunne medføre gener  
i form af støj og tung trafik. Vi takker på forhånd for jeres store tålmodighed og forståelse.

Thomas Nielsen
Projektdirektør
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Vinterbadefestival

Søndervig Vinterbadefestival er som altid et stort til-
løbsstykke med 2000 deltagere og lige så mange 
tilskuere, derudover er det efterhånden ved at være 
en fast tradition for mange. 

I 2020 var det ikke muligt at gennemføre Vinter-
badefestivalen grundet corona-restriktioner, men 
det var glædeligt at opleve at utroligt mange hav-
de valgt at holde traditionen i live og selv arrange-
rede deres egen lille vinterbadefestival på stranden 
i Søndervig. 

Søndervig Vinterbadefestival er en helt unik op-
levelse, for det første fordi det er Danmarks stør-

ste vinterbadefestival, men også fordi det er et helt 
speciel syn at se 2000 mennesker spæne i vandet 
på én gang. Stemningen er helt i top med glade og 
forventningsfulde mennesker, der valfarter til stran-
den. Arrangementet er altid en stor fornøjelse for de 
frivillige såvel som for arrangørerne, da det hele for-
løber i højt humør selv i pressede situationer.

Hvis man ikke er vinterbader, så er det alligevel en 
ren fornøjelse bare at være tilskuer. 

Arrangementet forventes at løbe af stablen igen d. 
31. december 2021 kl. 11 – atter med kransekage, 
champagne, østers og en masse glade vinterbadere.

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
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Af Berit Simonsen, instruktør Rofi Centeret

Onsdag den 11. marts 2020 vil for mange mennesker 
være en dag de fremover altid vil huske. Danmark luk-
kede ned. Det var også første gang jeg tænkte. Mon vi 
kan komme på stranden til sommer?
Foråret gik, jeg begyndte at tro på det. Der blev tænkt 
i øvelser og musik og en plan over instruktører. Så ram-
te et ord danskerne. FORSAMLINGSFORBUD. Åh nej. 
Hvad betyder det nu? Skal vi sende folk væk? Må vi 
dele stranden op? Spørgsmålene var mange. Og selvom 
vi var utålmodige, måtte vi trække vejret dybt og bare 
vente på grønt lys.
Og så endelig. En dag midt i juni komme det endeli-
ge svar. Vi kunne igen i sommeren 2020 tilbyde turi-
ster, lokale og andet godt folk på træning hver morgen 
i 5 uger. 
Vi måtte være 100 personer indenfor et afgrænset om-
råde, så man kunne se vi var et hold. Coronakeglerne 
så dagens lys. Nu kunne vi træne med afstand til hinan-
den og med ansigterne i samme retning.  Vi var så klar. 
Vi instruktører havde en lille forventning om at vi kun-
ne komme til at opleve rekordmange mennesker efter 
en lang periode med lukkede fitnesscentere. 
Mandag den 13. juli blev de 4 kegler for første gang sat 
ud, så de viste det afgrænsede område hvor vi skulle 
træne, og så var det bare at vente på om der kom folk.  
Og hurtigt blev spændingen udløst. Det skønneste syn 
når folk i sportstøj i alle regnbuens farver myldrer ned 
af bakken og langs standen fra både nord og syd. Der 

viste sig hurtigt en forståelse for at holde afstand og ef-
terleve restriktionerne. Vi var ikke ene om at have væ-
ret spændt på om vores dejlige tradition med morgen-
træning mon ville blive til noget.
5 skønne uger fik vi på stranden. 2020 var på mange 
måder et anderledes år. Også for vores morgengymna-
stik, men hvor man måske nok havde tænkt det kun-
ne være coronaen der ville være den største udfordring, 
viste det sig, efter de 5 uger, at det var vejret. Ualmin-
delige mange morgener med blæst, og kølige tempe-
raturer fik folk til, forståeligt nok, at foretrække en eks-
tra kop morgenkaffe.
2020 blev året, hvor vi oplevede at vi en morgen, pga. 
havet ikke havde strand at være på, men måtte søge 
ly ved ishuset, det var året hvor vi ikke kunne være på 
stranden pga. sandfygning og det var året hvor corona-
en hele tiden lurede lidt i baghovedet og vi ikke kunne 
give hinanden en highfive efter endt træning.
Nu er et kun et at gøre. Se frem mod sommeren og 
glæde sig til vi igen skal mødes på stranden. 

Morgengymnastik i en coronatid

I flere år har turister og lokale været så heldige at have 
muligheden for at være med, når lokale præster invi-
terer til solnedgangsgudstjeneste på stranden ved Søn-
dervig. 
Alle kan nyde verdens smukkeste alter med Vesterha-
vet som baggrund. Nogle gange i det smukkeste klare 
vejr, nogle gange med rigtig god vestenvind og enkelte 
gange må alle krybe i ly af bunkeren. 
Stemningen er helt speciel. Stille og roligt sætter alle 
sig i sandet eller på medbragte tæpper/stole – nogle 
har kaffe med. Gudstjenesten var ca. 20 minutter og 
kan varmt anbefales.
I 2020 måtte solnedgangsgudstjenesterne desværre af-
lyses pga. corona, men forhåbentlig kan vi igen til som-
mer opleve den helt specielle stemning ved Vesterha-
vet.
Hold øje med aktivitetskalenderen og se hvornår guds-
tjenesterne afholdes.

Solnedgangsgudstjenester 
ved Vesterhavet

Starter 12. juli 2021
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De første sommerhuse på Holms-
land Klit blev opført allerede i slut-
ningen af 1800 tallet, men det var 
først i starten af tyverne, at der kom 
skred i sommerhusbyggeriet, for-
trinsvis i Søndervig området, der lå 
mest naturligt for byerne Ringkø-
bing, Herning og Holstebro.
Midt i 1930´erne var der cirka 250 
sommerhuse og omkring 1.500 
som merhusgæster på Klitten. I 
1960  ́erne samt specielt i 1970´erne 
skete der en vældig udvikling inden 
for sommerhusbyggeriet, således at 
der i begyndelsen af 1980´erne var 
cirka 4.000 sommerhuse på Klitten. 
I dag er der ca. 6.000 sommerhuse 
fordelt på hele tangen.

Kilde: Lokalhistorisk arkiv, Kloster

Sommerhuse

Sct. HansSct. HansVi forventer at kunne holde 
Sct. Hans i år. Det bliver ikke 
det sædvanlige sted, for det 
er optaget i forbindelse med 
byggeriet af Lalandia. Hold 
øje med vores hjemmeside 
og markedsføring på hjem-
mesiden. 

Vi forventer, at der vil være 
mulighed for at købe øl, 
vand og pølser fra omkring 
kl. 18.30. 

Fra omkring kl. 19.00 vil der 
være musik med Ringkøbing 
Bigband. 

Bålet tændes kl. 20.00. 
Sidste Sct. Hans arrangement 
var 2019. Her lå Sct. Hans på 
en søndag og det var fanta-
stisk vejr. Derfor var der rig-
tig mange mennesker til det-
te arrangement. Det fremgår 
også af billederne.

23. juni 2021
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Cykelstien mellem 
Ringkøbing og Søndervig
Cykelstien mellem Ringkøbing og Søndervig er histo-
risk set temmelig enestående og udmærker sig ved at 
være den første i Danmark i egen tracé, det vil sige 
med egen linjeføring og ikke i forbindelse med en gade 
eller vej.
Allerede i foråret 1918 drøftede man i Turistforeningen 
for Ringkøbing og omegn en plan for at anlægge en cir-
ka 9 kilometer lang cykel- og gangsti mellem Ringkø-
bing og Søndervig.
I begyndelsen af dette århundrede var Danmark det 
land, hvor cyklen var mest udbredt. I 1892 oplevede 
Ringkøbing for første gang, at en dame på ”bicykle” jog 
igennem byens gader!! Samme år holdt Aarhus Bicykle-
klub et bicykleløb fra Aarhus over Silkeborg til Ringkø-
bing, men cyklen var en seværdighed – helt sikkert – i 
1895 indskrev en kendt Ringkøbing-borger sig i gæste-
bogen på Søndervig Badehotel som: ”J.P. Laursen, cyk-
list”.
Dengang regnede man med, at cykelstien kunne an-
lægges for kr. 1.000, men den reelle pris blev kr. 37.000! 
Til trods for at 28 lodsejere skænkede jord til stien og 
kun fem fik betaling.
I samarbejde med Ringkøbing Kommune blev der ned-
sat et forretningsudvalg for cykelstien, som på forskel-
lig vis skaffede penge til veje, primært ved private ind-
samlinger og ved en basar. I foråret 1920 begyndte 
anlæggelsen af cykelstien, og i sommeren 1922 kunne 
den tages i brug.
Det var et stort problem at skaffe penge til vedligehol-
delse af cykelstien, og derfor krævede man bompenge 
af folk for at færdes på den. Bomhuset lå på cykelsti-
en cirka 6,5 kilometer fra Ringkøbing og tre kilometer 
fra Søndervig.
Billetterne kostede 25 øre for voksne og 15 øre for børn 
tur/retur, mens et sæsonkort kostede 2 kr. for voksne 
og 1 kr. for børn. Desuden kunne man købe et fami-
liekort for 8 kr. På en almindelig september søndag i 
1920´erne passerede 600 cyklister bomhuset. Opkræv-

ningen af bompenge stoppede først omkring 1939-
1940, og Laurids Bøndergaard bestred posten alle åre-
ne. I Laurids Bøndergaards ansættelsesbrev stod der 
bl.a.: ”Laurids Bøndergaard overtager kontrollen med 
færdslen på cykelstien i tiden fra og med Påske og ind-
til 1. oktober, hver formiddag fra senest kl. 10.00 og 
hver eftermiddag”.
Laust, som bommanden blev kaldt, var født på Holms-
land og havde haft gården Bøndergård lidt øst for Klo-
ster, men solgte i 1920 og flyttede til Østre Strandgade 
i Ringkøbing. Herfra cyklede han hver dag, (han hav-
de ingen fridage fra påske til oktober), ud til bomhuset.
Otto Schelin fra Hvingel ved Ringkøbing, skriver den 13. 
december 2007, i et læserbrev til Dagbladet Ringkøbing 
Skjern, at han endnu kan fornemme duften fra den-
gang han i begyndelsen af 1930´erne cyklede på stræk-
ningen. Otto Schelin erindrer, at man skulle betale 15 
øre i afgift for at køre igennem, og at det var spænden-
de, om bommanden nu var der, hvis ikke, så slap man 
jo gratis og havde lidt ekstra til sodavand eller is i Søn-
dervig!
Stien blev gentagne gange beskadiget af vind og vejr, 
af landmændenes maskiner og under krigen af tysker-
ne. Turistforeningens pengekasse løb hurtigt tør i for-
bindelse med vedligeholdelse af cykelstien og Turistfor-
eningen arbejdede hårdt på at få Holmsland kommune 
til at overtage vedligeholdelsen af cykelstien, hvilket 
skete permanent i 1976, efter fem års forsøgsperiode, 
hvor den blev optaget som offentlig sti. I forbindelse 
med kommunesammenlægningen i 2007 blev cykelsti-
en overtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kilde: Hardsyssels Årbog, 1996
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Sol, sommer, strand og stemning er 
noget de fleste forbinder med ba-
debyen Søndervig. Hver sommer 
forbindes tirsdage med hygge og 
handel på bagagerumsmarkedet. 
En fast tradition gennem 17 år, lige 
i centrum af Søndervig. Pladsen ved 
siden af Beach Bowl giver masser af 
rum for en stor succes om tirsdagen 
fra kl. 11-16.
Allerede når markedet åbner er der 
en trængsel og summen på baga-
gerumsmarkedet i Søndervig. Et ar-
rangement der virkelig formår at 
trække tusindvis af turister, som-
merhusbeboere, fastboende og 
stadeholdere af huse. Tirsdag ef-
ter tirsdag ser de frem til at opleve 
en afslappet stemning. Et frirum fra 
hverdagens stress og jag.
Pladsen summer af liv, når tusinder 
af markedsgæster, børn og voksne, 
nogle med hunden i snor, søger og 
leder blandt de 10.000-vis af brugte 
ting. Cirka 150-200 boder fyldt med 
gamle ting, der ligger og venter på 
et nyt liv i andre hjem.
Der er en dejlig og hyggelig træng-

Vi ses til bagagerumsmarkedet 
i SøndervigJ

sel ved de mange stadepladser. Her 
lyder en summen, når der pruttes 
om prisen på de ting der er sat til 
salg. Der sælges alverdens ting, fx 
gamle violiner, dele til gamle stel, 
lette sommerkjoler med festlige 
mønstre, legoklodser i alle regnbu-
ens farver, gamle modeltog, brugs-
kunst, antikviteter, vintage- og 
retromøbler og gode bøger til som-
merhuset. Og der er virkelig noget 
for enhver smag. Private har sim-
pelthen tømt lofter og kældre for 

alt mellem himmel og jord, som de 
ikke længere selv har brug for. Tin-
gene sælges for en slik på marke-
det.
De brugte ting på markedspladsen 
bringer gamle minder frem. Der kig-
ges, søges, snakkes og pruttes om 
prisen. En dejlig stemning breder 
sig ud over hele markedspladsen og 
bidrager til at hygge og handel går 
op i en højre enhed. Læs eventuelt 
mere om markedet på hjemmesi-
den bagagerumsmarkeder.dk.

1875 åbnede man jernbanen til 
Ringkøbing, hvilket gav endnu flere 
gæster mulighed for at valfarte til 
Søndervig. Allerede i 1936 var be-
søgstallet så stort, at man anlagde 
ny landevej til Søndervig.
Indtil automobilerne blev mere al-
mindelige som trafikmiddel og ve-
jene forbedrede, var det i en årræk-
ke muligt via Nr. Lyngvig Havn at 
rejse til vands, når Søndervig skul-
le besøges. Urmager og guldsmed 
L.C. Andersen, Ringkøbing købte i 
1910 hjuldamperen ”Prins Hamlet”. 
Den var 45 meter lang og 10 meter 
bred. ”Prins Hamlet” havde plads til 
350 passagerer. Om sommeren sej-

Automobiler, hjuldamper m.fl. 
lede den uafbrudt frem og tilbage.
En rutebilsforbindelse mellem Ring-
købing og Søndervig blev etable-
ret omkring 1920 af en vognmand i 
Ringkøbing. Der var kun et par for-
bindelser om dagen begge veje, 
varme solrige sommerdag undta-
get, især søndage, hvor alt dispo-
nibelt mandskab og vogne blev sat 
ind for at klare det store antal pas-
sagerer, der skulle frem og tilbage 
mellem Søndervig og Ringkøbing.
Den første bil menes at være an-
kommet til Søndervig omkring 
1905-1906. Den var fra Tyskland, og 
derfor var dens fører uvidende om, 
at man ikke måtte køre med motor-

køretøj på småvejene over Holms-
land. De blev antastet af politiet og 
fik besked på at møde i retten tre 
dage senere. Aah, udbrød bilens 
passagerer, da de hørte det, men 
nu er vi altså i Søndervig, og her har 
vi så lov til at være i tre dage!

Kilde: Lokalhistorisk arkiv, Kloster
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