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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 
(emv@virk-raad.dk)

Kontingent kan indbetales til foreningens konto i Ringkøbing 
Landbobank – reg. nr. 7670 konto 1530588.

Hjemmeside: www.sondervig.dk. Hjemmesiden er fælles med 
Søndervig Centerforening. Vi opfordrer jer til at følge med på 
hjemmesiden, og tilmelde jer nyhedsbreve.

SØNDERVIG-SANGEN
Melodi: On the Road to Mandalay

Vil du fra en klittop se, når aftensolen går i hav,
vil du strejfe langs 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
Tlf.: 2273 3858

Næstformand 
K. O. Jensen
Tlf.: 2499 9798

Kasserer 
Gert N. S. Jensen
Tlf.: 2067 4124

Arne Nørgaard
Tlf.: 4019 3854

Erland Nørgaard
Tlf.: 2623 9800

Keld Hansen
Tlf.: 9733 9600

Anna Maxen
Tlf.: 4021 7972

Suppleant
Lars Bollerup
Tlf.: 2326 0802

Suppleant
Nils Christiansen
Tlf.: 4041 2652

nilsarkitekt@gmail.com

maxen@jensen.mail.dk

lb@investinghana.dk

sdrsuper@post.tele.dk

info@westerland.dk

avanti@postkasse.com

gje@herningvand.dk

K.o.jensen@mac.com

emv@virk-raad.dk
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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

Forslag til behandling på generalfor-
samlingen skal være bestyrelsen i 
hænde senest 7 dage før generalfor-
samlingen. 

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 der komme indlæg. Per Søren-
sen fra Kystdirektoratet vil orientere 
om kystsikring og måske Keld Hansen 
om Søndervig Feriepark.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling 
på Beach Bowl lørdag den 28. marts 2015 kl. 14.00
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Vedligeholdelse af vejene 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.
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 opkrævningsbi-
drag. Kontingent er uændret i 2015.
Beløbet indsættes på en særskilt 
konto forbeholdt vejudgifter m.v. 
som fremgår af vedhæftede regn-
skab.
Følgende veje er 
omfattet af denne ordning:
Troldedalen, Holdvej,
Sand Holms Vej, Hafavej.
Del af Nordsøvej, Sletten, Planta-
gevej, Molsvej, Harbo Stagesvej.
Del af Nordsøvej, Solvej, Hjelme-
vej, Fyrrekrat og Hvidbjergvej.
Krattet, Marehalmen, Lyngen og 
Anders Juhls Vej.
Herudover den sydlige stikvej af 
Lodbjergsvej.

Bestyrelsen har valgt at fortsætte 
samarbejdet med Holmsland Ma-
skinstation om at udføre arbejdet 
i 2015, idet vi har gode erfaringer 
hermed.

Omfang af aftalen omfatter.
1.  Vejafhøvling på stamveje og stik-

veje efter behov.
2.  Udlægning af supplerende stabilt 

grus.
3.  Tilbud på udlægning af overfla-

debelægning (OB) i delområder.
4.  Herudover vil der blive set på 

vejrabatter, hvor der er behov for 
en bredere vej mv.

 
Udover normal vedligeholdelse 
er det bestyrelsens hensigt fort-
sat at forbedre de mest belastede 
veje med udlægning af overflade-
belægning (OB) – dette er i sidste 
regnskabsår udført på flere tilslut-
ninger ved Nordsøvej, nordlige 
del af Hafavej samt en delstræk-
ning på Marehalmen.

Dette er udført i en rød/lerbrun far-
ve som passer pænt til naturmate-
rialer.
Også i 2015 forventer vi at der ud-
føres forbedringer på de mest bela-
stede veje med udlægning af OB be-
lægning.
Ved udbygning af bedre veje vil der 
også opstå behov for chikane til 
fartdæmpning på enkelte stræknin-
ger. Vi hører gerne beboernes for-
slag hertil.
Herudover vil vi arbejde for at grund-
ejere i de berørte områder selv del-
tager med egne midler, hvilket vil 
medføre at de påtænkte forbedrin-
ger kan gennemføres væsentlig hur-
tigere. Alternativet er at forhøje bi-
draget.
Vejvedligeholdelse i de nævnte om-
råder omfatter ca. 1.000 sommerhu-
se/grundejere. Der forekommer sta-
dig veje i området, som ikke er med 
i grundejerforeningens opkrævning 
af vejbidrag – disse veje vil med ad-
ministrativ fordel kunne indgå i ord-
ningen, såfremt der er interesse 
herfor. 

Vedr. skiltning af stierne har vi sam-
men med centerforeningen i Søn-
dervig fået opsat oversigtskort ved 
de enkelte stier, der er nummere-
ret på begge sider af klitten såle-
des at man kan orientere sig om, 
hvor der forefindes andre stier og 
hvor man befinder sig. Ligeledes ar-
bejdes med forslag til renovering af 
vejskilte.
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Strandgudstjeneste 
Kr. Himmelfartsdag

Kystsikring ved Søndervig og Houvig

Sammen med sognepræst Ole Lange arrangerer Søndervig 
Centerforening strandgudstjeneste på stranden ved Sønder-
vig Kr. Himmelfartsdag den 14. maj kl. 21.00 (nedgang ved 
Badevej).
Alle er så hjerteligt velkomne. Vejret er jo altid en faktor, 
man må regne med, så hop i det varme tøj og tag evt. et 
tæppe med  til at sidde på.
I løbet af sommeren vil der ligesom sidste år blive afholdt 
Solnedgangsgudstjenester  hver onsdag  i ugerne 27-32.

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 kystkom-
munerne og staten. Det skyldes, at 
der efter stormfloden i 1981 var en 
erkendelse af, at den naturlige ky-
sterosion 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 gæl-
der for perioden 2014-18. Aftalerne
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 tilbagerykningen af 
kysten i gennemsnit ca. 1 meter pr. 
år, vist med gråt på figur 1.

Figur 1: Målsætning for kystens ud-
viklingvist med mørkeblå streg. Med 
gråt er vist den naturlige kysttilba-
gerykning. Billeder fra Søndervig 
(øverst) og Krogen (nederst) under 
stormen EGON januar 2015.
På strækningen Husby klitplantage-
Søndervig er det derfor nødvendigt 
at fodre med 200.000 m3 sand i gen-
nemsnit om året på strækningen. De 
endelige fodringsmængder og pla-
ceringer fastlægges efter vintersæ-
sonen i slutningen af marts.
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2015Aktiviteter i Søndervig
Bagerumsmarked i Søndervig kl. 10 - 15 tirsdag d. 31/3

Ravsafari på stranden i Søndervig  kl. 9 og kl. 11 Påskelørdag d. 4/4
 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

Houvig Fæstningen  kl. 14 - 15.30 1/4 + 2/4
 Se mere på www.levendehistorie.dk

Houvig Fæstningen kl. 19 - 20.30 Onsdag d. 13/5
 Se mere på www.levendehistorie.dk

Strandgudstjeneste  kl. 21  Kr. Himmelfartsdag
 Gudstjeneste på stranden i Søndervig   d. 14/5
 v/sognepræst Ole Lange

Sankt Hans fest i Søndervig  kl. 19 - 21  Tirsdag d. 23/6 
 Afholdes på P-pladsen nordøst for krydset Bålet tændes kl. 20.00

Bagagerumsmarked i Søndervig  kl. 12.00 - 17.00 Hver tirsd. i uge 27-34

Sandskulpturfestival i Søndervig  kl. 10 - 19 1/6 - 31/8
 DINOSAURTEMA  kl. 10 - 17 1/9 - 25/10

Houvig Fæstningen  kl. 16 - 17.30 Hver torsdag
 Se mere på www.levendehistorie.dk   juli, august, oktober 
 (turen foregår også på tysk, se på hjemmesiden)

Morgengym. på stranden i Søndervig  kl. 7 og kl. 9  Hverdage i uge 29 + 30 
  1 times frisk gymnastik v/Ida Jessen.  

Gratis, ingen tilmelding nødvendig. Se mere info på www.sondervig.dk

Ocean Rescue Camp   Uge 30 + 31 
 Tilmelding nødvendig på www.hvidesande.dk

Solnedgangsgudstjeneste  kl. 21.00  Hver onsd. i uge 27 - 32 
 På stranden i Søndervig   

Søndervig Jazz på Beach Bowl  kl. 13.00 - 15.30  Hver sønd. i uge 27 - 33 
 Se programmet med bands på sondervig.dk  

Turistkirke på Beach Bowl  kl. 10.00 - 11.30 Hver sønd. i uge 30 - 33

Grisefest på Beach Bowl  kl. 17.30 - ?  Hver onsd. i uge 30 - 32
  Helstegt pattegris og live musik.  

Tilmelding nødvendig på tlf. 97 33 89 00
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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 2015.
Regningen vil blive fremsendt fra 
den lejede entreprenør – skøn ca. 
300 kr.

Kartoffelfestival på torvet ved SuperBest  kl. 11 - 16  Sønd. 11. / man. 12/10 
 For børn og barnlige sjæle. Vi fejrer kartoflen med sjove aktiviteter   

Bagagerumsmarked i Søndervig  kl. 10 - 15  Tirsdag d. 13/10 + 20/10

Ravsafari på stranden i Søndervig  kl. 9 og kl. 11  Onsdag d. 14/10 
 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

Hundens Uge i Søndervig   Uge 45 
 Vi fejrer det GODE hundeliv med sjove aktiviteter og konkurrencer 
 hele ugen. Se mere på www.sondervig.dk

Julekoncert på Beach Bowl  kl. 15.00  Søndag d. 22/11 
 Med Ringkøbing Big Band

Søndervig Nytårsvinterbad  kl. 11.00  Torsdag d. 31/12 
 Tilmelding nødvendig senest 28/12. 
 Se mere på www.vinterbadefestival.dk

Der henvises til WWW.SONDERVIG.DK 
hvor samtlige aktiviteter løbende 

bliver opdateret
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Jazz i Søndervig
Ændringer kan forekomme

20157 jazzkoncerter på Beach Bowl

Også i 2015 vil der være jazz på Beach Bowl i sommerperioden. Foreningen har sammen med Beach Bowl sam-
mensat et program med orkestre, som vi tidligere har oplevet – og nye orkestre. Selv om man holder ferie i sam-
me periode hvert år, vil man opleve nye orkestre, idet vi bytter rundt, så det samme orkester ikke spiller i samme 
periode hvert år. I de forløbne år har ca. 30.000 mennesker overværet disse koncerter, og Søndervig er således ble-
vet en attraktion for såvel medlemmer som områdets gæster. I den kommende sæson spiller følgende:

5. JULI RIVER BAND. River Bank kom til verden i 1971 og blev navngivet efter Storåen. Bandet har i 
mange år nydt stor succes med sin særlige spillestil i både Danmark og udlandet. 

12. JULI LAKE CITY. Lake City er et kendt midtjysk orkester med rod i Silkeborg. Orkestret spiller tradi-
tionel jazz. 

19. JULI BLÅBÆRRENE. Orkesterets mål var at spille traditionel jazz så tæt på den folkelige musik, der 
blev spillet i New Orleans i gamle dage, og som fik såvel gamle som unge til at svinge med. 

26. JULI SEVEN UP. Orkestret stammer fra Fredericia-området. Medlemmerne har været aktive jazz-
musikere siden starten af 1980’erne. Et af orkestrets medlemmer Knud Schwaner blev valgt til 
årets fynske jazzmusiker i 1984. 

2. AUGUST BOURBON STREET. Bourbon Street Jazzband kender vi. Det producerer god, uspoleret tradi-
tionel jazz og swing. Hver gang ligger musikken på et gennemgående højt niveau. Samtidig er 
den befriende renset for solistisk blær eller anden musikalsk krukkethed - sådan skal det være i 
den genre. Bourbon Street er en af de bedre eksponenter for dansk jazz, og det har spillet i Afri-
ka, i Asien og i Nordamerika. Nævnes skal en længere TV-udsendelse i ZTV. I dette orkester ser 
vi blandt andet en af Danmarks absolut største saxofonister, Finn Odderskov.

9. AUGUST WEST 58TH STREET STOMPERS. Det er et traditionelt jazzband, men af en anden type. Or-
kestret fremstod allerede i de tidlige 70’ere som eksperter i Jelly Roll, og det præger stadig ban-
dets repertoire. Bandet består af Flemming Nordenhof, trompet, Bent Østergaard, clarinet og 
sax, Peter Jessen, basun, Poul Schultz Nielsen, banjo, Leif Enevig, bas, Imrich Cisar, trommer og 
Ulrik Spang-Hansen på klaver. Og bemærk, sidstnævnte er en af dansk jazz helt store navne.

16. AUGUST RINGKØBING BIGBAND. Bandet kender vi fra medvirken ved “sildejazzen”, julekoncerter-
ne og Sct. Hansfesterne. Orkestret har turneret over det meste af Europa, og det har eksisteret i 
35 år. 

Dette var programmet for 2015, 
men allerede nu henvender nye or-
kestre sig med ønske om at spille, 
så der forventes også et spændende 
program for 2016. 
Der er gratis adgang til alle koncer-
ter, og der er mulighed for at købe 
en fiskebuffet. Det er ikke en forud-
sætning for at lytte til musikken.
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Golfturnering ”Søndervig Open 2015”
Søndervig Beboerforening arrange-
ret igen i år en golfturnering.
Turneringen afholdes lidt senere 
end de forrige år, nemlig den 26. 
juli og som sædvanligt foregår det 
på Holmsland Klit Golfklub’s baner. 
Start kl. 9.00 med gunstart.
Turneringsbetingelserne kan læ-
ses på Golfbox under Holmsland Klit 
Golfklubs kalender.
Her skal lige nævnes nogle af de 
væsentlige punkter i betingelser-
ne for at deltage.
Alle medlemmer af Søndervig Be-

boerforening og alle andre der inte-
resserede kan deltage. 
Tilmelding efter ”først til mølle” 
princippet, fra 1. april 2015. (Max. 
75 deltagere).
Turneringer er en individuel turne-
ring. 
Der spilles 1 runde med spisning 
bagefter, hvor der også uddeles 
præmier.
Pris for medlemmer af Holmsland 
Klit Golfklub 100 kr. pr. person, og 
for ikke medlemmer 300 kr. 
I prisen er inkluderet frugt og drik-

kelse til turen som kan afhentes in-
den spillet samtidig med betaling                
i klubhuset. 
Det forudsættes at spillerne er med-
lem af Dansk Golfunion (DGU kort) 
med max. handicap er 48.
Der kan tilmeldes turneringen på 
Golfbox fra 1. april, eller ved at rin-
ge til klubben på tlf. 97338800 og 
tale med John Clausen som er klub-
bens Golfmanager.
For yderligere oplysninger ring til 
Nils Christiansen på 4041 2652 eller 
skriv til nilsarkitekt@gmail.com

Sct. Hans 
arrangement

Vi holder Sct. Hans arrangemen-
tet på grusparkeringspladsen ved 
lysreguleringen øst for Holmsland 
Klitvej. 
Bålet tændes allerede kl. 20.00 af 
hensyn til børnene.
I år vil det være muligt at købe øl 
og vand, og hvis vejret er fornu-
tigt, vil vi også sælge pølser. 
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Julekoncert
Den fjerde julekoncert i Søndervig 
levede helt op til forventningerne. 
Søndag 23. november 2014 hold-
tes for fjerde år i træk Søndervig Be-
boerforenings store julekoncert på 
Beach Bowl i Søndervig. Koncerten 
blev som tidligere år arrangeret i 
et samarbejde med Beach Bowl og 
Ringkøbing Big Band.

Koncerten var ligesom de foregåen-
de år særdeles velbesøgt. Samtlige 
250 stole var besat, og mange hav-
de sikret sig billet på forhånd.
Ringkøbing Big Band under ledel-

se af Flemming Nordenhof med 
den unge sangsolist, Andrea Oeh-
lenschlæger, i forgrunden fremførte 
en række velkendte, julemelodier i 
swingende stil.
Klittens Tenorer under ledelse af An-
ne-Marie Hjelm præsenterede et 
blandet program af julemelodier og 
sange fra korets øvrige repertoire.
Operasangerinden Suzi Elena Appel-
green fremførte tre sange, akkom-
pagneret af Anne-Marie Hjelm på 
klaver. 
Desuden spillede Flemming Norden-
hof et par numre på solotrompet, li-

geledes akkompagneret af Anne-
Marie Hjelm.

Julekoncert 2015
Der skal naturligvis være julekoncert 
igen i 2015 – den femte i rækken. 
Det bliver søndag 22. november kl. 
15. Omdrejningspunktet bliver igen 
Ringkøbing Big Band under ledel-
se af Flemming Nordenhof med An-
drea Oehlenschlæger som sangso-
list. Der er endnu ikke sat navn på 
eventuelle andre medvirkende.

I 2013 indførte man i Danmark den 
meget omtalte hundelov. Selve lo-
ven er relativt kompliceret, men kort 
fortalt indebærer loven bl.a. skær-
pede rettigheder over for aggres-
sive hunderacer. Umiddelbart ikke 
en lov, der ville få konsekvenser for 
turismen i Søndervig – tænkte vi – 
men vi blev klogere. 
For i Tyskland blev loven imidlertid 
kraftigt mistolket, og i diverse fora 
blev hundeejere decideret frarådet 
at rejse til Danmark – for ”i Danmark 
er det en allemandsrettighed at sky-
de strejfende hunde. Uden konse-
kvenser”. Det var sådanne påstande 
udlejningsbureauerne blev mødt af, 
når tyske gæster ringede for at af-
bestille allerede bookede og betalte 
sommerhusophold i Søndervig. 
Så noget måtte der gøres. I Sønder-
vig Centerforenings aktivitetsudvalg 
blev ideen om Hundens Uge født – 
som en cementering af at ALLE er 
velkommen i Søndervig. Også de 
4-benede gæster.
Specielt vores lavsæson er meget 
populært blandt hunde-ejende gæ-
ster, idet det er tilladt at lade sin 
hund løbe frit på stranden (dog un-
der opsyn og kontrol) fra 1/10 til og 
med 31/3. Og stranden er en unik 
legeplads for såvel ejer som hund. 
Derfor blev uge 45 udvalgt til Hun-
dens Uge i Søndervig. 
Sammen med de lokale udlejnings-

Søndervig i virkeligheden er at hol-
de ferie sammen med sin hund. 688 
familier der formentlig spreder bud-
skabet over for venner og familie 
hjemme i Tyskland.  
Men allervigtigst af alt gav vi 688 
familier mere end de forventede.
Hundens Uge vender stærkt tilbage 
i uge 45 i år! 
Morten S. Hansen
Aktivitetsudvalget, 
Søndervig Centerforening

Hundens uge 2014
bureauer bestemte vi os for, at alle 
hunde-ejende gæster, der ankom op 
til netop denne uge skulle forkæles 
med en ”goody bag” – eller en ”dog-
gy bag” som den hurtigt blev døbt. I 
denne pose var der alt fra godbidder 
og høm-høm-poser til gode råd og 
fif vedrørende hundelivet og –loven 
i Danmark. Det blev varmt modta-
get, og ikke mindre end 688 ankom-
mende familier fik sig en god ople-
velse allerede ved check-in. 
Ugen igennem var der fokus på hun-
delivet i hele Søndervig. Butikkerne 
havde særlige hundetilbud, byen var 
dekoreret med hundepoter, der an-
gav forskellige ruter at komme til 
stranden og endeligt lavede vi Søn-
dervigs største hundeforsamling no-
gen sinde på stranden. Det udmøn-
tede sig i en række perlefotos, og 
historien var tilsyneladende så god 
og interessant at såvel TV2 samt DR 
var i byen for at dække begivenhe-
derne. 
Formålet med Hundens Uge var 
selvfølgelig at give så mange ty-
ske hundeejere en god oplevelse af 
at være på ferie i Søndervig. Det er 
svært at viske et image af sig, der 
allerede har sat sig. Ikke mindst over 
for en nation med over 80 millioner 
indbyggere. Derfor er vi rigtig godt 
tilfredse med, at vi formodentlig har 
skabt 688 tyske ambassadører, der 
kan berette om hvor skønt et sted 
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Nytårsaftensdag ved Søndervig 
strand blev der for 2. år i træk af-
holdt ”Søndervig vinterbade festi-
val”. 
Forrige år deltog 300 vinterbade-
re i det første arrangement – denne 
gang smed mere end 700 glade vin-
terbadere sig ud i det blå, kun seks 
grader varme Vesterhav, mens end-
nu flere valgte at beholde vanter og 
vinterfrakker på og se på fra strand-
kanten.
Sikkerheden var i orden, livredde-
re i våddragter stod klar i vandet og 
badeområdet var mærket op med 
røde- og gule flag.
Solen skinnede, vandet var koldt og 
stemningen fantastisk! På stranden 
kunne man før og efter badningen, 
varme sig ved de opsatte bål og der 
lød julemusik i højtalerne.
Efter den kolde dukkert blev der be-
hørigvis budt på champagne, kran-
sekage og østers. 
Rigtigt mange lokale såvel turister 
fik sig denne formiddag en rigtigt 
god oplevelse nede på stranden og 
benyttede lejligheden til at shop-
pe lidt hos de butikker som havde 
ekstraordinært åbent på årets sid-
ste dag.

Nytårs-
badedag
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Historien om Houvig Fæstningen lidt 
nord for Søndervig, er en historie 
om to sider af tyskernes kamp under
Anden Verdenskrig. På den ene side 
ligger bunkerne; de store, grå beton-
klodser, bevæbnede med ældgamle 
kanoner og befolket med tyskernes 
reserver i form af gamle mænd og 
unge drenge. På den anden side lig-
ger Ringelnatter, en topmoderne ra-
darstilling som sendte ordrer af sted 
til de tyske natjagere og har adskil-
lige allierede fly på samvittigheden.

Bunkeren ved Søndervig 
kom på Ringkøbing Museum
I foråret 2008 blæste en tysk mand-
skabsbunker fri af sandet. Her havde 
den ligget begravet siden 1945, hvor 
tyskerne rømmede den. Indeni stod 
inventaret stadig, som da den var 
beboet. En tysk soldat, den 17åri-
ge Gerhard Saalfeld var under An-
den Verdenskrig udstationeret i selv 
samme bunker. Flere af de genstan-
de som blev fundet i bunkeren var 
hans, og de var med i udstillingen 
“Hvad bunkeren gemte” på Ringkø-
bing Museum. Gerhard Saalfeld for-
talte i en film i udstillingen om op-
væksten i det nazistiske Tyskland og 
om hverdagen i bunkerne ved Søn-
dervig, og gæsterne kunne gå ind i 
en rekonstrueret bunker.

Houvig Fæstningen ved Søndervig 
rummer mange historier

Søndervig Centerforening 
står bag ny bunker
Fra 2012-2014 så mere end 60.000 
mennesker udstillingen, og det var 
en kæmpe succes for Ringkøbing 
Museum at få sat Søndervigs histo-
rie på landkortet. Derfor var det ikke 
uden ærgrelse, at museet måtte 
indse at tiden var inde til en ny ud-
stilling. Men takket være Søndervig 
Centerforening bliver der fra påsken
fortsat en udstilling om den berømte 
bunker ved Søndervig omend i min-
dre omfang. Det vil igen være mu-
ligt at gå ind i bunkeren og se den 
gribende film om Gerhard Saalfeld.

Den nye udstilling: 
Flyvere i natten
Den nye udstilling på Ringkøbing 
Museum handler om den anden del 
af Houvig Fæstningen, nemlig radar-
stillingen Ringelnatter. Ringkøbing 
Museum markerer 70 året for befri-
elsen med denne udstilling, hvor du 
bliver klogere på historien bag de 

nedstyrtede fly, kan se en film om 
enken til en soldat der styrtede ned i
Stadil og kommer i øjenhøjde med 
en Avro Lancaster bygget af træ, 
men i naturlig størrelse.

Vil du vide mere:
�  Bunkerture ved Houvig Fæstnin-

gen: 1., 2. april kl. 14., 13. maj kl. 
19. Juli, august og oktober tors-
dage kl. 16. Mødested: Houvig 
Strand P-plads. Pris: 60 kr. Børn 
under 18 år gratis.

�  Introduktioner i udstillingen. “Fly-
vere i natten”. Juli, august og ok-
tober: tirsdag og torsdag kl. 12.30

�  Guidet tur til Stadil Flyvergrav og 
Ringkøbing Museum d. 20. maj 
og 19. august kl. 19. Pris: 80 kr. 
inkl. entre til Ringkøbing Muse-
um. Børn under 18 år gratis.

Læs mere på Ringkøbing-Skjern 
Museums hjemmeside: 
www.levendehistorie.dk
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Åbningstider i Søndervig Centret 
(fra uge 14-2015 til og med uge 10-2016)

2015:
Uge 10-11-12-13 T-F-L-S 11-17 Tysk forårsferie

Uge 14-15 Alle dage 10-18 Påske

Uge 16-17-18-19 O-T-F-L-S 10-17 Uge 18 = Bededagsferie

Uge 20-21-22-23-24-25-26 Alle dage 10-18 Uge 20 = Kr. Himmelfart
Uge 21-22 = Pinse
Uge 23 = Grundlovs fredag

Uge 27-28 Alle dage 10-19

Uge 29-30-31 Alle dage 10-21

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

Uge 37-38-39-40-41 Alle dage 10-17 Uge 41-45 = tysk efterårsferie

Uge 42 Alle dage 10-18 Dansk efterårsferie

Uge 43-44-45 Alle dage 11-17 Stadig tysk efterårsferie

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

Uge 51 F-L-S 11-17

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

Juleugen

Uge 53 M-T-O 11-17
T-F frivillig
L-S 11-17

Nytårsugen

Uge 1 Alle dage 11-16 Stadig tysk ferie

Uge 2-3-4-5 Frivillig

Uge 6 L-S 11-17

Uge 7-8 Alle dage 11-17 Dansk vinterferie

Uge 9 F-L-S 11-17

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

Hvor intet andet er nævnt, gælder åbningstiderne alle ugens dage.

Når åbningstiden skifter, gælder den kommende uges åbningstider fra lørdag, som er ankomstdagen for mange 
af vore gæster/kunder.

Eks.: I 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.

2016:
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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 Fitnesscentret for 300 kr. hvor det normalt koster 60 
kr. pr. time. Dvs. en rabat på 50%.

ET NYT TILTAG ER:
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 giver 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.
Der kan lejes bowling sko, golfkøller, tennisketsjer, tennisbolde og spinning 
sko for kr. 12,- pr. person.

Pris for Key2Activity pr. år.:

Ejer af sommerhus kun til eget brug: ......1.000 kr.

Hus til udlejning: .................
...................

...1.750 kr.

Fastboende: .................
...................

.......... 2.250 kr.

Nøglerne kan købes 

hos Beach Bowl eller 

udlejningsbureauet

Igen i 2014 var livredderne på stran-
den i sommermånederne.
Som andre år, er der udarbejdet 
en kystlivrednings rapport over de 
hændelser der skete.

I korte træk var det følgende:
Der var overhovedet ingen der skul-
le reddes op af bølgerne fordi de var 
i fare for at drukne.
Der skete 2 ulykker på stranden hvor 
personerne fik 1. hjælp og efterføl-
gende måtte på sygehuset.
Andre små hændelser der krævede 
1. hjælp var der 73 af, og der blev 
ledt efter 1 bortkommen person på 
land.

I 2014 passede badegæsterne eks-
tra meget på deres luftmadrasser og 
andre oppustelige objekter, idet det 
ikke var nødvendigt at tage ud for at 
hente nogle. Dejligt at se.
Et relativt fredeligt år på stranden, 
med den glædelige oplysning at IN-
GEN druknede.

Livredning ved stranden i Søndervig
Til sammenligning var der desvær-
re 1 enkelt turist der druknede i Hvi-

Vi du vide mere om Tryg Fondens arbejde, så klik ind på: 
http://www.respektforvand.dk/Hent-materialer - hvor du kan læse den 
elektroniske udgave af ”sådan øger vi vandsikkerheden i Danmark” gen-
nem årene. God fornøjelse.

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

de Sande, samt andre der blev red-
det op af vandet.
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Søndervig Sandskulpturfestival har siden starten i 2003 udviklet sig til en enestående 
turistattraktion med et besøgstal på omkring 130.000 pr. år.
Kunstnere fra hele verden står i kø for at være med, og igen i år flyves der 38 af de 
allerbedste skulptører ind for at være med til at opbygge, hvad arrangørerne 
forventer, den bedste festival hidtil.
Temaet i 2015 er DINOSAURER, og derfor forventes tilskuertallet i år at passere 
150.000, idet antallet af børn vil stige i forhold til tidligere år.
Oplev dinosaurerne, de gigantiske kæmper og andre forhistoriske dyr, som 
uddøde for over 65,5 millioner år siden. Dinosaurerne blev i kraft af deres 
størrelse en dominerende dyregruppe. De holdt denne position til slutningen 
af kridttiden, hvor de alle uddøde bortset fra en lille gruppe små 
rovdinosaurer, der allerede havde udviklet sig til fuglene.

Søndervig Sandskulpturfestival
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Terræntæppe - tilgængelighed for alle

Oprydning 
på stranden
Stranden var hele sommeren i 2014 
meget flot, uden ret meget opskyl-
let affald.
Dette skyldes til dels kommunens 
oprydning, og til dels de store af-
faldscontainere der var opstillet ne-
den for Badevej, samt de mindre 
skraldebøtter ved adgangsvejene til 
stranden, hvori mange badegæster 
smed deres affald. 
Derfor opfordrer vi alle beboerne, 
der færdes på stranden, til at samle 
ting og sager sammen og smide det 
i disse skraldebøtter. 
En tak skal lyde til Beach Bowl, der, 
når de kører på stranden med deres 
Segway kunder, altid samler skidt 
op når de møder noget på deres vej, 
og afleverer det i de omtalte contai-
nere.

Jeg troede, at alle magiske tæpper 
var flyvende. Men jeg tog fejl: Der 
er andre former for magiske tæpper.
Terræntæppet på Søndervig strand 
eksempelvis, der giver strandgæster 
på hjul, kørestol eller barnevogn - 
mulighed for at komme helt ned på 
stranden, og ikke blot stå tilbage for 
enden af Badevej som tilskuere til 
strandlivet.
Men strandtæppet betyder også no-
get dybere, og sender et signal til 
omverdenen om, at Søndervig er et 
rummeligt sted, befolket af rumme-
lige mennesker. 
Der har fra starten været stor lokal 
opbakning til idéen om dette mobi-
le underlag, der kan rulles ud og ind 
efter vejr og behov. Det bekræftes 
nu af, at Søndervig beboerforening 
har givet et beløb til drift og vedli-
gehold. 
For forholdene ved Søndervig er 
barske. Naturen får det sidste ord. 
Og det er vel egentlig dét, vi alle fa-
scineres af... vi er kun små menne-
sker, naturen sætter dagsordenen.
Derfor kan terræntæppet kun ligge 
ude en begrænset del af året. Et lille 
kærligt klap af Vesterhavets skum-
klædte bølgetoppe, ville betyde at 

terræntæppet kunne samles op som 
puslespil ved Blåvand.
Tilsanding betyder, at det konstant 
skal fejes for at bevare sin funktion.
Det er dyrt i drift og dyrt i indkøb 
(ca. 180.000 kr.).
Det betyder langt mere end man 
umiddelbart skulle tro.
Jason Watt, som indviede det i april, 
udtalte, at han ikke kunne huske, 
hvornår han sidst havde mærket Ve-
sterhavssand mellem tæerne. Han 
er også familiefar, og for børnefami-
lier betyder tæppet stor lettelse på 
en strandtur med barnevogn, for-
friskninger og udstyr til de små.
Derfor skal der passes på terræn-
tæppet, for mange vil søge Sønder-
vig strand, fordi der er sådan et for-
underligt magisk tæppe. 
Projekt ”Fremtidens Superstrand” er 
slut.
Jeg vil takke jer alle for godt samar-

bejde, for at jeg fik lov til at lære jer 
og jeres Søndervig at kende.
Og så vil jeg bede jer om, at passe 
godt på Terræntæppet.
Med venlig hilsen og kærlige tanker

Suzi Elena Apelgren


