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Oplysninger om Søndervig Beboerforening
Post til foreningen kan sendes til: Søndervig Beboerforening, 
c/o Ellen Marie Vestergaard, Tranekærvej 96, 7400 Herning 
(emvestergaard@os.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.

SØNDERVIG-SANGEN
Melodi: On the Road to Mandalay

Vil du fra en klittop se, når aftensolen går i hav,
vil du strejfe med stranden, mens du søger efter rav,
vil du høre havets hymne give genklang i dit sind,
medens fjerne kirkeklokker ringer solfaldstimen ind?
Læg din kurs mod Holmslands Klit – til et udsyn milevidt,
hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit,
der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt,
og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt.

Er du mødig i dit sind og træt af byens larm og kvalm,
ønsker du en lille solbeskinnet plet med marehalm,
vil du se, hvor havets revler trækker deres hvide bånd,
mens du lader millioner sandkorn drysse fra din hånd?
Læg din kurs mod Holmslands Klit – til et udsyn milevidt,
hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit,
der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt,
og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt.

Vil du se, når bølgen fråder i ubændigt raseri,
så de beder gode magter stå hver sjæl på søen bi.
Vil du se en sommerkvæld, når Vesterhavet er i ro,
solens stråler over vandet som en bred og gylden bro?
Læg din kurs mod Holmslands Klit – til et udsyn milevidt,
hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit,
der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt,
og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt.

Se, hvor marehalmens finger tegner cirkler om sin rod,
og hvor sortebærret ødsler sine perler for din fod,
brune børn i bølgen bader, søen vugger skibets stavn,
og i mulmet fyrets øje leder ind mod sikker havn.
Læg din kurs mod Holmslands Klit – til et udsyn milevidt,
hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit,
der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt,
og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt.

Om du færdes her i klynge eller vandrer for dig selv
under stormens travle skyer eller himlens blanke hvælv,
kalder havets brænding ikke – hvisker lyngen ikke tyst?
til de toner i dit øre, og det synger i dit bryst.
Læg din kurs mod Holmslands Klit – til et udsyn milevidt,
hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit,
der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt,
og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt.

Sunget bl.a. ved Hvide Sandes byjubilæum i 1981 og altid ved arrangementer 
i Søndervig Beboerforening. Skrevet af Valdemar Jørgensen, Vejle – broder til 
fhv. murermester Carl Chr. Jørgensen, Ringkøbing.

Formand 
Ellen Marie 
Vestergaard

Næstformand 
K. O. Jensen

Kasserer 
Gert N. S. Jensen

Arne Nørgaard

Ulf Bürger

Keld Hansen

Anna Maxen

Suppleant
Lars Bollerup

Suppleant
Nils Christiansen
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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling 
på Beach Bowl lørdag den 23. marts 2013 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 vedtægtsændringer

5. Valg af bestyrelse og suppleanter

6. Eventuelt

Forslag til behandling på generalfor-
samlingen skal være bestyrelsen i hæn-
de senest 7 dage før generalforsamlin-
gen. 

Forslag bedes sendt til Ellen Marie 
Vestergaard, Tranekærvej 96, 
7400  Herning. 

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

I forbindelse med generalforsamlin-
gen vil Kystdirektoratet komme med 
et indlæg om kystbeskyttelse og Keld 
Hansen vil fortælle om Søndervig 
Feriepark.
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Vejvedligeholdelse i Søndervig
Som oplyst sidste år har Søndervig 
Beboerforening overtaget Ringkø-
bing-Skjern Kommunes vejvedlige-
holdelsen i området, hvor de fleste 
af beboerforeningens medlemmer 
har sommerhuse/grunde.
Søndervig Beboerforening har af-
talt med Ringkøbing Skjern Kommu-
ne, at kommunen fortsætter med at 
opkræve bidrag over ejendomsskat-
tebilletten, hvorefter kommunen 
over fører beløbet til beboerforenin-
gen med fradrag af kommunens op-
krævningsbidrag. 
Beløbet indsættes på en særskilt 
konto forbeholdt vejudgifter.
Dette er aftalt for det område, hvor 
vores forening har de fleste med-
lemmer i området. 
Det er aftalt med Ringkøbing-Skjern 
Kommune, at Beboerforeningen 
fra 2012 på foreningens område vil 
forestå vejvedligeholdelse af de pri-
vate fællesveje omfattende:

Troldedalen, 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 har grundejere i den 
sydlige del af Lodbjergsvej ønsket 
at tilslutte sig ordningen fra 2013.
Foreningen har haft udbudt arbej-
det i licitation i 2012.
Bestyrelsen har valgt at fortsætte  
samarbejdet med Holmsland Ma-
skinstation om at  udføre arbejdet 
i 2013.

Omfang af aftalen omfatter:
1.  Vejafhøvling 4 gange årligt på 

stamveje og en gang årligt på 
stikveje.

2.  Udlægning af supplerende 
stabilt grus.

3.  Tilbud på udlægning af over-
fladebelægning (OB) i delom-
råder.

4.  Herudover vil der blive set 
på manglende dræn og ved-
ligeholdelse af vejrabatter i 
det kommende år.

 

Udover normal vedligeholdelse er 
det bestyrelsens hensigt at forbed-
re de mest belastede veje med ud-
lægning af overfladebelægning (OB) 
– dette er i sidste regnskabsår ud-
ført på en vejstrækning ved Hafavej. 
Det er udført i en rød/lerbrun farve, 
som passer pænt til naturmaterialer.
Herudover vil vi arbejde for at grund-
ejere i de berørte områder selv del-
tager med egne midler, hvilket vil 
medføre at de påtænkte forbed-
ringer kan gennemføres væsentlig 
hurtigere.
Vejvedligeholdelse i de nævnte om-
råder omfatter ca. 1.000 sommer-
huse/grundejere. Der forekommer 
veje i området som ikke er med i 
grundejerforeningen med opkræv-
ning af vejbidrag – disse veje vil 
med fordel kunne indgå i ordnin-
gen, såfremt der er interesse herfor. 
Herudover har der været henven-
delse fra enkeltpersoner i både syd 
og nord for det beskrevne område, 

som har forespurgt om at være med 
i ordningen, hvilket vi gerne vil tilby-
de uden at genere andre beboerfor-
eninger eller vejlaug.
For jo flere som er med i en sam-
let ordning, des bedre og billigere vil 
dette blive.
Set i bakspejlet er overgang fra of-
fentlig vejvedligeholdelse til privat 
udførelse ved vedligeholdelsen ef-
ter bestyrelsens vurdering gået godt 
og forhåbentlig højnet kvaliteten, 
og vi arbejder med at fortsætte den-
ne udvikling.
Vi arbejder sammen med Centerfor-
eningen i Søndervig om at få opsat 
oversigtskort ved c-mærkningerne 
af stierne, således at man kan orien-
tere sig om, hvor der forefindes an-
dre stier, og hvor man befinder sig 
såvel fra havet som fra land. Det er 
planen, at der skal opsættes sådan-
ne oversigtskort fra Holmsborgvej til 
Holdvej. 
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Kystbeskyttelse ved Søndervig og Houvig
Af Per Sørensen, 
Kystteknisk chef, 
Kystdirektoratet

Kystbeskyttelse i Danmark er som 
udgangspunkt grundejerens ansvar. 
Det vil sige, at hvis man ønsker ud-
ført kystbeskyttelse, skal grundeje-
ren selv indhente den nødvendige 
tilladelse, samt selv betale. På den 
centrale del af den jyske vestkyst 
mellem Lodbjerg og Nymindegab 
varetages kystbeskyttelsen gennem 
en fællesaftale mellem kystkommu-
nerne og staten. Det skyldes, at der 
efter stormfloden i 1981 var en er-
kendelse af, at den naturlige kyst-
erosion på strækningen er så stor 
(3-4 mio. m3 pr år), at den nødvendi-
ge kystbeskyttelsesindsats ikke kan 
løftes af de lokale grundejere.
Siden har der været indgået 5-årige 
fællesaftaler. Den nuværende udlø-
ber ved udgangen af 2013. Aftaler-
ne er en økonomisk ramme, og ud 
fra den er der fastsat en målsæt-
ning for kystens udvikling. Med ky-
stens udvikling skal forstås området 
fra 6 meters dybde til klittoppen. 
Ved Søndervig er målsætningen at 
standse kysttilbagerykningen, vist 
ved den mørkeblå streg på figur 1.
For at opfylde målsætningen skal 
det sand, som bølger og strøm flyt-
ter væk fra strækningen, erstattes 
med nyt sand, som indvindes på 
stor dybde og pumpes ind på ky-
sten. Ved Krogen og Søndervig er 
den naturlige tilbagerykning af ky-

sten i gennemsnit ca. 1 meter pr. år, 
vist med gråt på figur 1.
Ved Søndervig er det derfor nød-
vendigt at fodre med godt 70.000 
m3 sand i gennemsnit om året på 
strækningen. På Søndervig stræk-
ningen blev der i 2009 fodret med 
355.000 m3 sand, hvilket svarer til 
den nødvendige fodringsmængde. 
Derfor er der ikke fodret siden på 
strækningen, og som det ses på fi-
gur 1 var der ved udgangen af 2011 
ved midtvejsevalueringen af fæl-
lesaftalen fremrykning af kystprofi-
let. Ved Krogen er det nødvendigt at 
fodre med godt 180.000 m3 sand i 

gennemsnit om året på strækningen 
. Der er i 2009 fodret med 375.000 
m3 sand og med 600.000 m3 sand 
i 2012 , hvilket svarer til den nød-
vendige fodringsmængde. Som det 
ses på figur 1, var der ved udgan-
gen af 2011 ved midtvejsevaluerin-
gen af fællesaftalen fremrykning af 
kystprofilet.
Ved udgangen af 2013 evalueres 
fællesaftalen baseret på Kystdirek-
toratets opmålinger.
Det forventes, at der vil blive for-
handlet om en ny fællessaftale i lø-
bet af 2013.

Kystbeskyttelse ved Søndervig og Houvig 

af Per Sørensen, Kystteknisk chef, Kystdirektoratet 

Kystbeskyttelse i Danmark er som udgangspunkt grundejerens ansvar. Det vil sige, at hvis man ønsker 
udført kystbeskyttelse skal grundejeren selv indhente den nødvendige tilladelse, samt selv betale. På den 
centrale del af den jyske Vestkyst mellem Lodbjerg og Nymindegab varetages kystbeskyttelsen gennem en 
Fællesaftale mellem kystkommunerne og staten. Det skyldes, at der efter stormfloden i 1981 var en 
erkendelse af, at den naturlige kysterosion på strækningen er så stor (3-4 mio. m3 pr år), at den nødvendige 
kystbeskyttelsesindsats ikke kan løftes af de lokale grundejere. 

Siden har der været indgået 5-årige Fællesaftaler. Den nuværende udløber ved udgangen af 2013. Aftalerne 
er en økonomisk ramme, og ud fra den er der fastsat en målsætning for kystens udvikling. Med kystens 
udvikling skal forstås området fra 6 meters dybde til klittoppen. Ved Søndervig er målsætningen at standse 
kysttilbagerykningen, vist ved den mørkeblå streg på figur 1. 

For at opfylde målsætningen skal det sand som bølger og strøm flytter væk fra strækningen erstattes med 
nyt sand, som indvindes på stor dybde og pumpes ind på kysten. Ved Krogen og Søndervig er den naturlige 
tilbagerykningen af kysten i gennemsnit ca. 1 meter pr år, vist med gråt på figur 1. 

 

 

 

 

 

Figur 1: Målsætning for kystens udviklingvist med mørkeblå streg. Med gråt er vist den naturlige 
kysttilbagerykning. Med røst er vist kystens udviklingfra 2004-2011 baseret på Kystdirektoratets årlige 
opmålinger. 

Ved Søndervig er det derfor nødvendigt at fodre med godt 70.000 m3 sand i gennemsnit om året på 
strækningen . På Søndervig strækningen blev der i 2009 fodret med 355.000 m3 sand, hvilket svarer til den 
nødvendige fodringsmængde. Derfor er der ikke fodret siden på strækningen, og som det ses på figur 1 var 
der ved udgangen af 2011 ved midtvejsevalueringen af Fællesaftalen fremrykning af kystprofilet. Ved 
Krogen  er det nødvendigt at fodre med godt 180.000 m3 sand i gennemsnit om året på strækningen . Der 
er fodret  i 2009 fodret med 375.000 m3 sand og med 600.000 m3 sand i 2012 , hvilket svarer til den 
nødvendige fodringsmængde. Som det ses på figur 1 var der ved udgangen af 2011 ved 
midtvejsevalueringen af Fællesaftalen fremrykning af kystprofilet. 

Figur 1: Målsætning for kystens udvikling vist med mørkeblå streg. Med gråt er vist den naturlige kysttilbageryk-
ning. Med rødt er vist kystens udvikling fra 2004-2011 baseret på Kystdirektoratets årlige opmålinger.
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Jazz arrangementer 
i Søndervig 2013
30. juni 2013 THE BAND
 med den kendte basunist Per Jegbjerg, kendt fra Bourbon Street Jazzband samt trompetisten 

Flemming Nordenhof kendt fra mange orkestre i front. 8 musici.

7. juli 2013 SAXGROUP ÅRHUS 
 underholder med kendte toner som Kaj Normann Andersen, Beatles og  populære jazzmelodier.  

Et populært orkester i Århus og omegn, uanset om man spiller på Jacobs Bar eller i byens parker

14. juli 2013 RED HOT FOUR 
 – kendt Silkeborg-orkester, der lægger vægten på ørevenlig, engageret swingende jazz

21. juli 2013 RIVER BAND 
 – et nu mere end 40 år gammelt orkester med rod i det vestjyske.
 River Band har på sine mange turneer i ind- og udland nydt stort succes med en særlig spillestil 

– en blanding af traditionsbevidsthed og evne til at overraske.

28. juli 2013 BOURBON STREET JAZZBAND 
 med bl.a. en af Danmarks fineste saxofonister Finn Odderskov. Orkestret har spillet overalt i 

Skandinavien, USA, Afrika og Asien. Har medvirket bl.a. i store tyske shows i primetime.

4. august 2012 WEST 58TH STREET STOMPERS 
 er et traditionelt jazzband, men anderledes præget af Roll Mortons musik. Man får numre at 

høre som få bands kender eller overhovedet ved findes. Lokalt er orkestret ikke mindst kendt 
fra det årlige julebal i Skjern, hvor man har spillet næsten 40 år i træk. Blandt de 7 musikere er 
bl.a. professor Ulrik Spang-Hansen, kendt bl.a. fra Danmarks Radio for sin store viden om jazz.

11. august 2013 RINGKØBING BIG BAND
 Ringkøbings byorkester, afslutter traditionen tro med en populær koncert med kendte melodi-

er i flotte arrangementer. Orkestret er ikke mindst kendt på Søndervig/Ringkøbing-egnen, men 
har spillet overalt - også uden for Danmark, f.eks. i Frankrig, Ungarn, Færøerne, Sverige og i 
2012 i Tjekkiet.   

Ændringer kan forekomme
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2013Aktiviteter i Søndervig
Bagagerumsmarked i Søndervig kl. 10-15 tirsdag d. 26/3

Ravsafari på stranden i Søndervig kl. 9 og kl. 11 Påskelørdag d. 30/3
Voksne kr. 50,- Børn og unge under 18 år kr. 0,-
Tilmelding nødvendig på morten.hansen@superbest.dk
OBS! Plads til 50 deltagere pr. hold

Konfirmandgudstjeneste kl. 13-16 fredag d. 26/4
Gudstjeneste på stranden i Søndervig St. bededag 
v/sognepræst Ole Lange

Sankt Hans fest i Søndervig kl. 19-21 søndag d. 23/6
Afholdes på stranden (eller i tilfælde af kraftig vind på 
p-pladsen nordøst for trafikkrydset)
Bålet tændes kl. 20.00

Bagagerumsmarked i Søndervig kl. 12.30-17.30 Hver tirsdag uge 26-33

Sandskulpturfestival i Søndervig kl. 10.00-19.00 I perioden 16/6 til 27/10

Solnedgangsgudstjeneste kl. 21.00 Hver onsdag uge 27-32

Søndervig Jazz på Beach Bowl kl. 13.00-15.30 Hver søndag uge 26-32

Turistkirke på Beach Bowl kl. 19.00-20.30 Hver torsdag uge 28-33

Spanskinspireret 
grisefest på Beach Bowl kl. 18-21 Hver onsdag uge 29-32
Tilmelding nødvendig på tlf. 97 33 89 00 

Kartoffelfestival på 
torvet foran SuperBest kl. 12-17 søndag d. 13/10 og
For børn og barnlige sjæle. Vi fejrer kartoflen med sjove aktiviteter  mandag d. 14/10

Ravsafari på stranden i Søndervig kl. 9 og kl. 11 onsdag d. 16/10
Voksne kr. 50,- Børn og unge under 18 år kr. 0,-
Tilmelding nødvendig på morten.hansen@superbest.dk
OBS! Plads til 50 deltagere pr. hold 

Julekoncert kl. 15.00 søndag den 24/11  
   
Der henvises til enhver tid til WWW.SONDERVIG.DK  hvor samtlige aktiviteter løbende bliver opdateret.
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Søndervig Beboerforening har i år 
arrangeret en golfturnering for for-
eningens medlemmer og gæster.
Turneringen afholdes den 25. maj 
2013 i Holmsland Klit Golfklub fra kl. 
9.00 til ca. 16.00.
Turneringsbetingelserne kan læses 
i Golfbox under Holmsland Klit Golf-
klubs kalender.
Her skal lige nævnes nogle af de 
væsentlige punkter i betingelser-
ne for at deltage.
Kun medlemmer af Søndervig Bebo-
erforening og deres bekendte/ven-

GOLFTURNERING: ”Søndervig Open 2013”
ner kan deltage med max. 4 delta-
gere pr. husstand. Tilmelding efter 
”først til mølle” princippet.
Turneringen er en individuel turne-
ring. 
Der spilles 1 runde med spisning 
bagefter, hvor der også uddeles 
præmier.
Pris for deltagelse er for medlem-
mer af Holmsland Klit Golfklub 120 
kr. pr. person, 
for ikke medlemmer 320 kr. pr. del-
tager.
Det forudsættes, at spillerne er med-

lem af Dansk Golfunion (DGU kort) 
med max. handicap 48.
Der kan tilmeldes turneringen på 
Golfbox eller ved at ringe til klubben 
på tlf. 97 33 88 00 og tale med John 
Clausen, som er klubbens Golfmana-
ger.
Tilmelding starter den 15/4-2013 og 
slutter 18/5-2013.
For yderligere oplysninger ring til 
Nils Christiansen på 40412652 eller 
skriv på nilsarkitekt@gmail.com

Lørdag den 29. sep-
tember var vi en lil-
le flok, der brugte et 
par timer på at plan-
te hjelme som annon-
ceret på generalfor-
samlingen sidste år. 
Vi kan sagtens være 
væsentlig flere men-
nesker.  
Vi fik god hjælp af 
strandfoged Leif 
Tarbensen, og nåe-
de en del på de timer, 
hvor vi arbejdede. 
Det blev et par hyg-
gelige timer. 
Det er planen, at vi 
også i år vil arrange-
re plantedag den sid-
ste lørdag i septem-
ber. Det er den 28. 
september. Vi mødes 
kl. 10.00, hvor Bebo-
erforeningen byder på 
kaffe og rundstykker, 
inden vi starter.
I må gerne melde 
jer til formanden på 
mail adressen 
emvestergaard@os.dk 
Gør det gerne så hur-
tigt som muligt.

Plantedag
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Kommunen indrykker nedenståen-
de annonce i de lokale aviser. Det er 
et problem, at der er en del leven-

de hegn langs veje og stier, som 
ikke bliver klippet. Det 

Klipning af levende hegn:
giver ridsede biler og andre proble-
mer med trafikken. 
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 2013.
Regningen vil blive fremsendt fra 
den lejede entreprenør – skøn ca. 
300 kr.

Hvis vejret tillader det, vil vi forsøge at 
holde Sct. Hans på stranden. Det forud-
sætter, at det ikke blæser for meget fra 
vest, og at vi kan få de fornødne tilla-
delser. Hvis det ikke kan lade sig gøre, 
holdes det samme sted som sidste år 
– på grusparkeringspladsen diagonalt 
over for købmanden. 
Vi vil forsøge at gøre opmærksom 
på, hvor det holdes på vores 
hjemmeside. 
Som noget nyt vil bålet 
blive tændt allerede 
kl. 20.00 af hensyn 
til de mange børn, 
der plejer at 
være med. 

Sct. Hans
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Der er nu bevilget penge fra kommunen og 
den nationale cykelstipulje til en cykelsti 
over Baggers Dæmning. 
Baggers Dæmning er den dæmning, som lig-
ger i den nordlige del af Ringkøbing Fjord. 
Det er den røde streg i den nordlige del af 
fjorden. I forbindelse med anlæggelsen af 
cykelstien bliver der to broer på to steder, 
hvor dæmningen er gennembrudt. 
Der bliver tale om en særdeles naturskøn cy-
kelrute fuldstændig adskilt fra kørende tra-
fik. Det bliver taget foranstaltninger, der gør 
det nemmere at krydse Holmsland Klitvej , 
der hvor man skal køre ind på cykelstien fra 
vest.

I projektet indgår en sikkerhedsmæssig 
forsvarlig krydsning for gående og cyk-
lende ad Holmsland Klitvej til den eksi-
sterende cykelsti på vestsiden af vejen 
og videre til vestkysten.

Cykelsti 
over Baggers 
Dæmning

Fra en af tilhørerne Poul Lützhøft har 
vi fået følgende omtale af koncer-
ten i 2012:
”Søndag eftermiddag var Beach 
Bowl i Søndervig rammen om den 
efterhånden traditionelle julekon-
cert.
Mellem 200 og 250 gæster i den 
modne alder, havde sat sig til rette 
i den store sal og det var mere end 
man havde forventet, for ekstra sto-
le måtte sættes ind.
Søndervig Beboerforening hav-
de i samarbejde med Beach Bowl, 
Ringkøbing Big Band og støttet af 
Det kulturelle Samråd i Ringkøbing 
Skjern Kommune fået arrangemen-
tet op at stå.

Julekoncert
Det varierede program bestod, for-
uden Ringkøbing Big Band, under le-
delse af bandets mangeårige leder, 
Flemming Nordenhof, af Holmsland 
Koret under ledelse af Erla Thorojfs-
dottir og Klittens Tenorer dirigeret af 
Anne-Marie Hjelm. Begge damer-
ne akkompagnerede deres dygtige 
sangere.
Der var ingen tvivl om at julen står 
for døren. Kun nogle få indslag, som 
alligevel kunne bruges i juleregi, lå 
lidt uden for juletemaet.
Big Bandets sangsolister var diri-
genten samt lille henrivende Andrea 
Oehlenschlæger. Et talent som på 
trods af hendes meget unge alder, 
16 år, har en fantastisk fornemmel-

se for at synge til den form for mu-
sik, som hun ikke har fået ind med 
modermælken.
Programmet spændte over en blan-
ding af julesange- og salmer, sunget 
og spillet på dansk, engelsk og i et 
tilfælde på islandsk.
Koncertens forskellige numre blev 
præsenteret og kædet sammen af 
Søndervig Beboerforenings tidlige-
re, og mangeårige formand K.O. Jen-
sen, som sluttede med at love at 
den nok ville blive gentaget næste 
år – men så må Beach Bowl i gang 
med at bygge til. ”
Også i 2013 planlægges der en ju-
lekoncert. Det er søndag den 24. 
november 2013 kl. 15.00. 
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Søndervig er én af de destinatio-
ner, der af Videncenter for Kysttu-
risme er udpeget som en ”destinati-
on med særligt vækstpotentiale”, og 
Ringkjøbing-Skjern Kommune blev i 
2007 udpeget som ”Superhelårs tu-
ristdestination” af Visit Denmark. 
Der er derfor netop ansat 7 projekt-
ledere med støtte fra Grøn Vækst 
midler og Region Midtjylland for at 
udvikle kommunen med henblik på 
turisterhvervet. 
Søndervig er én af hovedbyerne, og 
i den forbindelse bliver der netop nu 
arbejdet benhårdt på ”Projekt Frem-
tidens Superstrand”.
I november 2012 blev der afholdt en 
work shop, hvor interesserede kun-
ne høre mere om de 7 projekter, der 
er sat i søen. Ved samme lejlighed 
blev der oprettet en arbejdsgruppe, 
som i løbet af de kommende år skal 
være med til at forme superstran-
den i Søndervig – anført af projekt-
leder Suzi Apelgren.
I løbet af de forgangne måneder, har 
arbejdsgruppen været samlet flere 
gange, og vi har påbegyndt arbejdet 
med 5 konkrete tiltag på stranden:
1)  Børneklub 

Stranden i Søndervig er én stor 
legeplads for børn og barnli-
ge sjæle – så hvorfor ikke udnyt-
te den endnu bedre? Tanken går 
på, at der mandag til fredag i juli 
og august, altså 8 uger, vil være 
en synlig børneklub på stranden. 
Her kan børn, der er på ferie i 
Søndervig, komme og lege med 
andre børn. I det tilfælde at vej-

ret ikke arter sig, vil der i sam-
me periode blive sat et telt op 
på kommunens parkeringsplads 
på Badevej. Her vil man kunne 
søge ”legely” i tilfælde af f.eks. 
regnvejr. 
Til at styre det hele vil der i den 
givne periode blive ansat to pro-
fessionelle pædagoger. 
Der er søgt midler til finansiering 
af projektet, og vi afventer sva-
ret herpå.

2)  Transportabelt bassin 
Vesterhavet er et farligt badeter-
ræn. Det ved vi, der bor herude, 
men desværre er det ikke altid 
at vore gæster gør det. Det har 
været et stort aktiv at have Tryg 
Fondens livreddere på besøg 
igennem de senere år, men vi vil 
gerne gøre det endnu mere sik-
kert for børnefamilier at færdes 
på stranden i Søndervig. Derfor 
arbejdes der i øjeblikket på en 
løsning, hvor børnene kan bade 
i havvand – men under sikre for-
hold. Se billedet. 
Ideen er unik, og vi har store for-
håbninger til projektet. Der er li-
gesom til børneklubben søgt 
midler til finansiering af bassi-
net, og vi venter ligeledes på 
svar.

3)  Terræntæppe 
Adgangen til stranden i Sønder-
vig er, qua et meget foranderligt 
vejr, ikke altid lige god. Det er 
synd, idet det til tider afskærer 
visse gæster at komme på stran-
den. Det vil vi gerne gøre noget 

ved, og én af løsningsmulighe-
derne kan være et såkaldt ”ter-
ræntæppe”. 
Med et sådant muliggør vi ad-
gangen til stranden for f.eks. 
gangbesværede, brugere af kø-
restol, familier med barnevogn 
etc. Da et terræntæppe er meget 
bekostelig, er det tanken, at der i 
første omgang skal søges midler 
til et tæppe, der dækker nedgan-
gen ved Badevej.

4)  Skilte 
I løbet af seneste år er der ud-
viklet et udmærket rednings-skil-
tesystem langs den jyske vest-
kyst. I kender dem som C90, C91 
osv. Problemet med skiltene er, 
at kun de færreste ved, at C96 
f.eks. er opgangen til Badevej. 
Derfor er tanken, at vi på de ek-
sisterende skilte monterer små 
skilte med et kort, så gæster der 
går tur langs stranden kan se 
præcis, hvor de er henne. 
Vi arbejder pt. på finansierings-
mulighederne for dette projekt.

5)  Bruseforhold 
Det sidste projekt, vi arbejder 
med, går på at optimere vand-
forholdene på ”toppen” ved Ba-
devej. Der er, som det ser ud nu, 
udmærkede toiletforhold – men 
ingen bruseforhold. Vi kunne 
godt tænke os at tilbyde de gæ-
ster, der har været en tur i havet, 
at få skyllet saltvandet af sig ved 
hjælp af en udendørs bruser.

Det er et utrolig spændende projekt, 
vi har kastet os over. Men til tider 
også meget udfordrende. Dels er 
nogle af ideerne meget dyre, dels er 
nogle forholdsvist vanskelige at ud-
leve. Men mest udfordrende er dét 
aspekt, at stranden, klitterne og ha-
vet er fredet område. Det betyder, 
at vi i hvert af de 5 tilfælde fra den 
ene eller anden instans skal have 
lov til at udleve vores ideer.
Til sidst vil jeg gerne opfordre alle, 
der har en god ide til projektet, til at 
kontakte Suzi Apelgren på tlf. 21 14 
17 89 eller på sea@visitvest.dk

”Projekt Fremtidens Superstrand” 
i Søndervig
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Projektet blev påbegyndt i november 2012 
med anlæg af veje m.m. på den nordligste 
del af området over mod Golfbanen.
Der bygges et antal prøvehuse; ”Model 
100” (=100 m2 i to plan), ”Model 80” (=80 
m2 i et plan) og ”Model 60” (=60 m2 i et 
plan).
Såfremt vejret tillader det, skal husene stå 
klar til Pinse 2013, hvor der bliver åbent-
hus-arrangement og en stor salgsstyrke 
står klar til at underskrive slutsedler.
Arkitekt og projekt koordinator vil oriente-
re om Søndervig Feriepark på generalfor-
samlingen lørdag d. 23. marts – især om 
de ændringer der er planlagt for badelan-
det, som bliver en kopi af Ringkøbing Fjord.

Åbningstider i Søndervig Centret 
(fra uge 12-2013 til og med uge 14-2014)

2013:
Uge 12 T-F-L-S 11-17

Uge 13-14 10-18 Påske

Uge 15-16-17-18 O-T-F-L-S Uge 17=Bededagsferie

Uge 19-20-21-22-23-24-25-26 10-18 Uge 19=Kr. Himmelfart
Uge 20-21=Pinse

Uge 27-28 10-19

Uge 29-30-31 10-21

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

Uge 37-38-39-40-41 10-17 Uge 40-44 = tysk efterårsferie

Uge 42 10-18 Dansk efterårsferie

Uge 43-44 11-17

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

Uge 51 11-17

Uge 52 M 11-17
T-O-T frivillig
F-L-S 11-17

Juleugen

Uge 1 M 11-17
T-O frivillig
T-F-L-S 11-17

Nytårsugen

Uge 2-3-4-5 Frivillig

Uge 6 L-S 11-17

Uge 7-8 11-17 Dansk vinterferie

Uge 9 F-L-S 11-17

Uge 10-11 T-F-L-S 11-17 Hamburg forårsferie

Uge 12-13-14 T-F-L-S 11-17

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.

2014:

Sidste nyt om 
Søndervig Feriepark
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Borgmester Iver Enevoldsen viser 

byen frem for kronprins Frederik.
Tilskuerne står tætpakket langs vejen.

Giro d’ Italia 2012
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Der blev uddelt balloner 

og t-shirts i byen.

I Bededagsferien 2012 blev Søndervig i dén grad iklædt lyserøde farver, da verdens hårdeste og næststør-
ste cykelløb lagde vejen forbi. 
Hele arrangementet havde krævet adskillige måneders planlægning og koordinering mellem de lokale ak-
tører, de kommunale myndigheder og de officielle arrangører fra Italien. Igennem hele foråret blev der 
opfordret til ”Think Pink” i hele det midt- og vestjyske, hvor de danske arrangører skulle afvikle prologen 
og de to første etaper af løbet.
Søndervig startede allerede i påsken med at promovere løbet – løbets officielle maskot ”Girbecco” var på 
gaden, og der var endda gang i den lyserøde maling, da et par af byens facader skiftede kulør til den let 
genkendelige farve. 
I ugerne op til løbet var der bl.a. foredrag med Rolf Sørensen, tidl. prof. cykelrytter og nuværende cykel-
kommentator på TV2, som gav sin vurdering af løbet, fortalte anekdoter og historier fra sin tid i Italien. Der 
blev også skabt en lyserød sandskulptur til ære for arrangementet 
På selve dagen var det målet at skabe en folkefest og det lykkedes til fulde. Knap 10.000 mennesker be-
søgte Søndervig og de fik et tætpakket program hele dagen med bl.a. vinfestival, italiensk kunstudstilling, 
smagsprøver på italienske oste og specialiteter. På scenen var der underholdning for enhver smag, italien-
ske arier og serenader og vores selvudnævnte cykelekspert Jesper Riis (Bjarne Riis’ søn), som fortalte om 
forberedelserne for rytterne og hvordan han vurderede løbets udvikling. 
En af de store udfordringer var adgangsforholdene i timerne op til, hvor feltet skulle passere badebyen. 
Vejen mod øst og nord blev afspærret, og da denne søndag også var en af de store konfirmationssønda-
ge fik flere familier pludselig travlt med at få fremrykket starttidspunktet til konfirmationsfesten, da man 
ellers kunne risikere at gæsterne blev fanget bag feltet på en lukket vejstrækning. Selv præsterne i de lo-
kale kirker blev involveret og ved fælles hjælp blev kirketider rykket, gæsterne ankom i god tid og alle fik 
en perfekt søndag med cykelløb i verdensklasse. 
De få sekunder, det tager, når feltet suser forbi overrasker mange, og bagefter kan man stå med en lidt 
sjov fornemmelse. ”Var det så det?” Men med storskærm og fortsat underholdning valgte mange at følge 
løbet, efter at vejene igen blev åbnet. 
De Italienske arrangører har efterfølgende rost Danmark for at have skabt en lyserød folkefest, og i Søn-
dervig er minderne også gode efter årets lyserøde cykeloplevelse.

Giro d’ Italia 2012
Løbets første officielle pointspurt foregik i Søndervig.
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TrygFonden havde igen i sommeren 
2012 deres livreddere på stranden 
ved Søndervig.
I henhold til en rapport fra Trygfon-
den skete der følgende på stranden, 
som involverede livredderne:
Der blev redder 5 personer fra druk-
nedøden bl.a. en familiefar med 
sine 2 børn, der blev fanget af et 
revle hul. Derudover to svømmere 
som kom i vanskeligheder i bølger-
ne.

Livredningstjeneste ved Søndervig
En tysker faldt ned fra en bunker og 
måtte på sygehuset med ambulan-
ce. 
24 blev behandlet på stedet for 
småskader. En forsvunden person 
blev fundet. Der blev indfanget 7  
stk. ”oppustelige emner” dvs. bade-
bolde, luftmadrasser m.v.  
Der blev afgivet 154 advarsler/hen-
stillinger til folk der opførte sig så de 
”kunne” komme i vanskeligheder i 
vandet.

Til sidst var der en falsk alarm.
Ifølge TrygFonden er ovenståen-
de tal lidt under gennemsnittet på 
samtlige redningsstationer i Dan-
mark.
Igen i år vil livredderne være at fin-
de på stranden i højsæsonen, og 
øge trygheden for sommergæster-
ne.

FITNESS
Igen i år har Søndervig Fitness, der 
ligger i Beach Bowl Bygningen. 
Der er flot udsigt over golfbanen 
og Ringkøbing Fjord fra lokalerne. 
Der er åbent hver dag fra kl. 7.00 
til 22.00, og der er alle sædvanlige 
træningsmuligheder. Medlemmer-
ne i Søndervig Beboerforening kan 
i Beach Bowls træningsafdeling 
købe 10 turs kort til 300 kr. Nor-
malprisen er 60 kr. pr. gang. Man 

Rabataftaler: sparer altså 50 % ved at købe kort 
på denne måde. 

YOGA
Living Fully Yogastudio tilbyder, at 
medlemmer af Søndervig Bebo-
erforening kan købe en prøveti-
me for 50,- kr. Normalpris for en 
prøvetime er 95,- kr. Der kan væl-
ges frit mellem klasserne på ske-
maet, og der kan købes én prøve-
time pr. medlem. Klasserne er af 
1½ times varighed med undtagel-
se af en enkelt klasse torsdag mor-

gen. Husk at tilmelde dig klassen 
pr. mail: louise@livingfully.dk
Efterfølgende tilbydes det første 
10 turs kort til 765 ,- kr. Med dette 
klippekort kan du frit vælge mel-
lem de faste klasser på skemaet. 
Normalpris 900,- kr. Klippekort er 
gyldigt i seks måneder fra købsda-
to, er personlige og kan ikke de-
les eller videregives til anden part.
Se skemaet for klasserne på: www.
livingfully.dk. Living Fully Yogastu-
dio er beliggende på Badevej 11g i 
det nye byggeri.

OB belægning på Hafavej.


