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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.

Oplysninger om Søndervig Beboerforening
Bestyrelsen består af:
Formand Ellen Marie Vestergaard, næstformand K. O. Jensen, kasserer Gert N. S. Jensen, Bodil Strøbech,
Carsten Linaa Hansen, Keld Hansen og Anna Maxen. Suppleanter er Lars Bollerup og Nils Christiansen.
Vejudvalg: K. O. Jensen, Ellen Marie Vestergaard og Niels Jepsen.
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.
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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling
på Beach Bowl lørdag den 16. april 2011 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
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
6. Eventuelt
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7
dage før generalforsamlingen.
Forslag bedes sendt til Ellen Marie Vestergaard, Tranekærvej 96, 7400 Herning.
Der serveres som sædvanlig suppe fra kl.
12.30 til kl. 13.30.
I forbindelse med generalforsamlingen vil
Søren Damgaard Jensen fortælle om eksempler på sommerhusarkitektur i Søndervig.
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Ny hjemmesideadresse for Søndervig Beboerforening
Vi har lavet et samarbejde
med Søndervig Centerforening om hjemmesiden.
Vores hjemmeside skal fremover findes på www.sondervig.dk/ og om – Søndervig/
Søndervig Beboerforening.
Så kommer du frem til vores
sædvanlige hjemmeside.
På denne måde kan vi opnå
en bedre koordinering med
Søndervig Centerforening,
og vi har nemmere adgang til løbende ajourføring af hjemmesiden.
Der vil ligeledes ske en
koordinering af markedsføring af aktiviteter, således at de aktiviteter,
som vi står som arrangør
af, kommer til at fremgå af
den samlede aktivitetsoversigt.

Retssag ført mod
Søndervig Beboerforening om ret til stier i området
Der blev for et par år siden anlagt en
retssag mod Søndervig Beboerforening, fordi vi vedligeholdte en sti
over sagsøgerens grund. Sagen er i
2010 sluttet med et forlig, som inde-
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bærer, at anlagte stier kan bibeholdes, og at det er op til grundejerne
at sørge for at vedligeholde stierne,
så folk kan færdes på dem.
Det var et godt resultat, som inde-

bærer, at det også fremover er muligt for os at færdes på de stier, der
gennem mange år har været i området.

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

bliver klippet. Det giver ridsede biler
og andre problemer med trafikken.
I Søndervig beboerforening vil vi
indføre den procedure, at vi klipper hegn og roser ud mod vejen for
grundejerens regning, hvis grund
ejeren ikke har gjort det, inden den
1. juli 2011.
Regningen vil blive fremsendt fra
den lejede entreprenør – skøn ca.
300 kr.

Kloakdæksler
Der er en del sommerhusejere, der har fået besked om, at
de skal udskifte deres kloakdæksler, fordi de vejer over 50
kg. Det skyldes et direktiv fra Arbejdstilsynet, som kom i
2007. Det er først håndhævet nu. Vi har fået et tilbud fra
Vest-Entreprise i Nr. Nebel på afmontering og bortskaffelse
af det gamle dæksel og montering af et nyt dæksel for 690
kr. incl. moms. Vi har ikke som sådan afsøgt markedet og
indhentet andre tilbud.
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Jazz arrangementer
8 fremragende orkestre spiller 8
søndage i sommersæsonen på
Beach Bowl.
Til den kommende sæson med det
man i ”gamle dage” kaldte Sildejazz
er der nu engageret 8 orkestre, alle
kendte og flere med nogle af Jyllands absolut bedste musikere.
Finansieringen er på plads, idet ikke
alene Beach Bowl deltager, men og
så Centerforeningen og Søndervig
Beboerforening. Og baggrunden for
dette fællesskab er jo at skabe fest
i byen, at gøre Søndervig også på
det musikalske område til et besøg
værd.
Sæsonen starter søndag den 26. juni
kl. 13.00. Mange gæster vil starte
med at kaste sig over bordene med
lækre fiskeretter, der også i år som
tidligere, vil blive solgt til en efter
traktementet størrelse meget rimelig pris. Populært er det, og i 2010,
sidste år købte ikke mindre end
2000 deres frokost her.
I øvrigt er der gratis adgang, og man
behøver ikke køb af anretning for at
deltage i de populære arrangementer.
De orkestre, der spiller er flg.:
26. juni: Det populære Herningbaserede orkester The
Band.
3. juli: Ulfborg/Ringkøbingorkestret Blåbærrene.
10. juli: Ringkøbing Big Band.
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17. juli:

Det midtjyske
Tuxedo Jazz Band.
24. juli: Hof Band – en gammel
kending.
31. juli: Det internationalt kendte Bourbon Street Jazz
Band med Finn Odderskov som solist.
7. aug.: River Jazz & Blues – der
ligeledes turnerer i indog udland.
14. aug.: West 58th Street Stompers – populært orkes
ter vi har lyttet til mange
gange.
I The Band spiller bl.a. Per Jegbjerg
(basun) kendt fra Bourbon Street og
Per Vindum, der blandt flere orkestre også høres i det populære Århus-orkester Arosia. Orkestret spiller
med 8 musikere.
Blåbærrene, der spiller 3. juli, er et
efterhånden ældre orkester stiftet i
1972. Repertoiret er præget af den
folkelige musik, der blev spillet i
New Orleans. En musik som skal opleves, fordi den er vanskelig at forklare.
10. juli er Ringkøbing Big Band på
scenen. Kendt af mange da det hvert
år spiller til St.Hans aften; på Ringkøbing Torv m.fl. I de sidste år har
orkestret om sommeren turneret til
Frankrig, Ungarn, Færøerne, Sverige
og Tyskland. Ind i mellem bl.a. også
på den store Maribo Festival.

17. juli igen et orkester med et andet repertoire, nemlig Tuxedo Jazz
Band. Det består af 6 musikere, der
virkelig har en fælles opfattelse af
New Orleans musikken. Det er et orkester der er værd at lytte til (også).
24. juli er Hof Band igen på scenen.
Det er et orkester, der har været i
Søndervig samfulde år med jazz,
hvilket tyder på, at bandet er populært.
31. juli har vi igen besøg af Bourbon
Street Jazzband med bl.a. saxofonisten Finn Odderskov.
Det er et af Danmarks bedste orkestre, som regelmæssigt spiller ikke
alene overalt i Danmark og Skandinavien, men også i Tyskland. Der
har været bud efter dem også i TVverdenen, senest bl.a. har orkestret
medvirket i en underholdningsudsendelse på det tyske fjernsyn Midtdeutche Rundfunk.
7. august får vi besøg af River Jazz &
Blues Band, der har hovedkvarter i
Lemvig, men med musikere fra hele
Jylland. Det er også et orkester, der
har nydt stor succes på sine mange
turneer i ind- og udland.
Det spiller i en særlig stil – en blanding af traditionsbevidsthed og evne
til at overraske.
14. august slutter vi jazzsæsonen
med frokostkoncert med de navnkundige West 58th Street Stompers. Også de har været her i forvejen, vi glæder os til at høre dem
igen. Med andre ord, der er noget at
glæde over og se frem til. Reserver
allerede nu én eller flere søndage til
alene eller sammen med venner at
nyde den gode musik – og tager I
maden med i budgettet, vil I sikkert
få en super dag.
KOj

JULEKONCERT
I SØNDERVIG
Julekoncert med mere end 50 medvirkende i november 2010 – koncert
forberedes p.t. i 2011.
I eftersommeren opstod der den ide
at arrangere en julekoncert med lokale kræfter – og hvorfor?
Sagen er jo den, at der i foreningen
både er sommerhusejere, men også
fastboende, som foreningen bør gø
re noget for.
Og det var en let sag. Efter 2 møder
med dels Ringkøbing Big Band og
dels lederen af Holmsland Koret var
der positiv opbakning til projektet.
Det kulturelle Samråd i RingkøbingSkjern kommune bevilgede en garanti på max kr. 5.000; den samme
forpligtigelse påtog Ringkøbing Big
Band og Søndervig Beboerforening
sig.
Med andre ord planlægningen kunne gå i gang.
Programmet i 2010 blev indledt
med musicering af Ringkøbing Garden iklædt deres flotte farvestrålende uniformer.
Først spillede man udendørs og siden marcherede man ind i festsalen
på Beach Bowl.
På den måde blev begyndelsen til
årets julekoncert markeret på en
festlig måde.
Efter en mere officiel velkomst blev
koncerten indledt af Ringkøbing Big
Band med en afdeling med populære jazznumre, siden sang Holmsland Koret i 2 afdelinger særdeles
flot smukke vintersange og Ringkøbing Big Band sluttede af med munter jazzificeret julemusik.
Jo, der var en god stemning i salen
denne eftermiddag.
Beach Bowl havde pyntet flot op, og
der var gratis og masser af kaffe på
kanderne på samtlige borde.
Det bedste af det hele var måske, at
Ringkøbing Garden, Holmsland Koret og Ringkøbing Big Band alle efter koncerten modtog kr: 3.000 til
det lokale arbejde, såvel som Det
kulturelle Samråd og publikum var
tilfredse.

Derfor arrangeres der igen julekoncert på Beach Bowl søndag den 20.
november 2011 kl. 15.00.
Reserver allerede nu dagen, og bestil, da der trods alt ikke er plads til
så mange, billetter på Beach Bowl i
forvejen.
KOj

Julekoncert
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Aktiviteter i Søndervig 2011
Sæt X i kalenderen…

Påskeæg KonkurrenceDEKO
17.-24. april
KONFI Strandgudstjeneste
Fredag 20. maj kl. 19.00
Naturture
15. maj, 13. juli og 7. august
Se omtale på side 9

Pinse Børne ZONE
11.-12. juni
Søndervig Open by night til 22.00
Helstegt gris og underholdning
14., 21., 28. juli samt 4. august
Solnedgangsgudstjeneste kl. 21.30
14., 21., 28. juli samt 4. august
Bagagerumsmarked
Tirsdag den 19. april, 28. juni, 5., 12., 19., 26. juli, 2., 9., 16. august samt den 18. oktober
Turistgudstjeneste
Søndag den 26. juni, 3., 10., 17., 24., og 31. juli samt 7. og 14. august
Søndervig Jazz
Søndag den 26. juni, 3., 10., 17., 24., og 31. juli samt 7. og 14. august
Se omtale på side 6

Hybenfestival
Søndag den 4. september
OPRØRS Udsalg
22.-25. september
Julekoncert på Beach Bowl
Søndag den 20. november
Se omtale på side 7
Forbehold for eventuelle ændringer, fejl og aflysninger.
Der kommer løbende nye aktiviteter til… Følg med og læs mere på www.sondervig.dk
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Naturture
Disse ture giver rigtig gode muligheder for, at du kan lære området omkring Søndervig lidt nærmere at kende. Du må gerne invitere et par venner med på turene.
Søndag den 15. maj: Bustur til Skjern Å området (den kommende Nationalpark). Ornitolog Erik Enevoldsen er guide på turen. Han er altvidende om
samtlige fuglearter og kan derudover fortælle om området. Der bliver flere
stop undervejs og gåture ind i området.
Medbring kaffe og en lille madpakke til turen.
Afgang fra Søndervig - p-pladsen ved Beach Bowl - kl. 07.00. Forventet
hjemkomst til Søndervig kl. 13.00.
Tilmelding på emvestergaard@os.dk af hensyn til bussen.
Onsdag den 13. juli kl. 19.00 er der en tur til bunkeranlæggene i Houvig.
Houvig Fæstningen ca. 2,5 km onsdag den 13. juli
Turen handler om hav, klitter, bunkere og 2. verdenskrig. Medbring lommelygter.
Mødested: Houvig Strand P-plads
Tid: 19.00-21.00.

Fitness
Igen i år har Søndervig Beboerforening fået tilbud på Fitness i
Beach Bowl. 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. Medlemmerne i Søndervig Beboerforening
kan i Beach Bowls træningsafdeling købe 10 turs kort til 300 kr.
Normalprisen er 60 kr. pr. gang.
Man sparer altså 50 % ved at
købe kort på denne måde.

Tur ved Lyngvig Fyr og Vesterhavet søndag den 7. august
Hør om fyrtårnets historie, om naturen i klitlandskabet og om det barske
Vesterhav.
Mødested: Lyngvig Fyr P-plads
Tid: 14.00-16.00
Alle turene er gratis.
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Åbningstider i Søndervig Centret
(fra uge 9-2011 til og med uge 12-2012)

2011:		
Uge 16-17

10-18

Uge 18-19

O-T-F-L-S 10-18

Uge 20-21-22-23-24-25-26

10-18

Uge 27-28-29-30-31-32

10-19

Uge 33-34-35-36

10-18

Uge 37-38-39-40-41

10-17

Uge 42

10-18

For at gøre
Uge 43 det nemt for dig at10-17
har
Uge 44 handle i SuperBest11-17
vi
inddelt
kategorierne
i
Uge 45-46-47-48-49
L-S 11-16
Uge 50 4 farver i butikken:F-L-S 11-16

Påske

Søndervig
Uge 20 = Bededagsferie
Uge 22 = Kr.Himmelfart
Uge 23 = Pinse

Uge 28-29-30-31
Open by night om torsdagen åben til kl. 22.00

Uge 40+41 Hamborg efterårsferie
Søndervig
Supermarked i
Uge 41+42 Schleswig Holsten efterårsferie
Søndervig
er nu
blevet SuperBest,
Uge 42 = dansk
efterårsferie
Stadigdig
tysk efterårsferie
og glæd
til
Stadig tysk efterårsferie

✔ Ugentlig brochure med 32-48 sider
med de bedste tilbud.
Uge 51
M-T-O-T-F 11-17
Kig efter de Røde
Uge 52
✔ Best Discount med over 300 varenumre
skilte, når du går M-frivillig
efter
T-O-T-F 11-17
til faste lave priser.
de bedste tilbud. L-10-14
S-frivillig
✔ Noget Særligt – et koncept med
særligt udvalgte varer.
BEST DISCOUNT er
2012:		
✔ Over 300 økologiske produkter i
Uge 1 vores eget discount11-16
mærke med de varer
du
vort nye sortiment.
Uge 2-3-4-5
Frivillig
bruger til daglig. L-S 11-17
Uge 6
✔ Det meget roste vinsortiment
Uge 7
10-17
Dansk vinterferie
fra GOBI-Vin.
Økologi
Uge 8
11-17
Dansk vinterferie
✔
Stor,
flot, og betjent
er
mærket
Uge 9
F-L-S 11-17
med grønne skilte.T-F-L-S 11-17
slagter-,
delikatesseUge 10-11
Hamburg
forårsferie og fiskeafdeling.

➜
➜
➜

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

skiftet navn og dele af sortimentet,
Kig efter de
men det er stadig det samme velkendte personale
Når åbningstiden skifter, gælder den kommende uges åbningstider fra lørdag, som er ankomstdagen for mange
sorte skilte, når du vil
som står klar til at hjælpe dig i butikken.
af vore gæster/kunder.
have Noget Særligt.
Glæd dig til en indkøbsoplevelse, hvor vi byder på alt
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
til hver dag og fest...
26 i stedet for mandag i uge 27.

➜

SuperBest Søndervig
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Søvejen mod vest
Søvejen mod Vest er udviklet i et
bredt samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Kommune, Hvide Sande
Havn, erhvervsorganisationer, virksomheder og arbejdstagere.
Projektet er på én gang et erhvervsudviklingsprojekt og et infrastrukturprojekt. Projektet vil ikke kun bidrage
til at fastholde, men også at udvikle
erhvervs- og beskæftigelsesmulighederne i området.
Formålet med projektet er at understøtte erhvervsudviklingen i området
ved:
• at skabe alternative transportformer for industriproduktion fra det
midt- og vestjyske område gennem etablering af ind- og udskibning af varer og godsemner med
udgangspunkt i Hvide Sande Havn,
• at fremme ”grøn” transport ved afløftning af landevejstransport til
søtransport, og
• at sikre omstillingsmulighederne
for Hvide Sande Havn til et bredere
forretningsområde omfattende ikke kun fiskerihavn men også godshavn og serviceydelser til offshoreområdet - herunder installationer,
forsyning og service.
Projektet
Projektet omfatter følgende delelementer:
• Udvidelse af moleanlæg og besejlingsmulighederne i Hvide Sande
Havn – herunder kysttilbagerykning.
• Etablering af kajplads og lagerplads
på Hvide Sande Havn.
• Etablering af vindmøller på Hvide
Sande Nordhavn.
• Etablering af ind- og udskibningssted på Ringkøbing Havn.

• Etablering af ind- og udskibningssted i Velling samt forbindelsesvej
til industriområdet i Lem.
- samt pramsejlads på Ringkøbing
Fjord
Som det fremgår består Søvejen mod
Vest af flere delprojekter, hvoraf det
største er udvidelsen af Hvide Sande
Havn samt etablering af tre vindmøller på havnen.

De tre vindmøller på havnen etableres af ”Fonden Hvide Sande Erhvervsudvikling”, der er stiftet af Holmsland
Klit Turistforening. Fonden betaler
Hvide Sande Havn for opstillingsretten og provenuet anvendes til at finansiere havnens udgifter til de nye
anlæg.
Strømmen, der produceres af møllerne (ca. 45 MWh årligt), svarer til
strømforbruget i de mange sommerhuse på Holmsland Klit, som i øjeblikket opvarmes med el. På den måde
kan vindmøllerne både være medfinansierende til søvejsprojektet og
danne grundlag for at markedsføre området som et turistområde med
klimavenlige energiløsninger. Vindmølleprojektet bidrager desuden til
at nå Ringkøbing-Skjern Kommunes
målsætning om at blive selvforsynende med vedvarende energi i år 2020.
Gennemførelsen
De enkelte delprojekter gennemføres i den takt, finansieringen falder på
plads. I Hvide Sande påbegyndes molebyggeriet i foråret 2011. I samme
periode ventes en nødvendig tilbagerykning af kysten nord for indsejlingen gennemført, såvel som vindmøllerne ventes opstillet i sidste halvdel
af 2011. Det nye kajanlæg og havneområde i Hvide Sande – Vesthavnen –
påregnes etableret i 2012, hvor også
anlæggene i Ringkøbing og Velling
ventes gennemført

Ikke kun vindmølletransport
Søvejen er ikke kun for Vestas. Flere
andre virksomheder har vist stor interesse for at benytte søvejen til blandt
andet stykgodstransport samt råvarer
til foderstoffremstilling. Af konkrete
virksomheder, der har vist interesse,
kan nævnes: DanaTank, KE-Burgmann,
Vestjyllands Andel og Agro Korn. Afdækningen af øvrige virksomheders
interesse i søvejsprojektet er genstand for løbende indsats.

Beskæftigelsen
Det er beregnet, at omstillingen af
Hvide Sande Havn vil skabe grundlag for nyetablering af 12–20 nye
virksomheder, og dermed op til 460
varige arbejdspladser, rettet mod installation, forsyning og service af offshore markedet i Nordsøen.
Dertil kommer, fastholdelse af nuværende virksomheder og arbejdspladser, der alene i vindmølleindustrien i
Ringkøbing-Skjern Kommune andrager ca. 4.000 arbejdspladser fordelt
på primær produktion og følgeindustri.
Finansiering
Projektet indebærer en samlet anlægsinvestering på 213 mio. kr. Den
samlede lokale egenfinansiering ventes at udgøre ca. 107,5 mio. kr. – altså
mere end 50 %. Resten ventes finansieret af staten og EU.
Ca. 170 mio. kr. bliver investeret i forbedrede besejlingsforhold og nye
havneanlæg i tilknytning til Hvide
Sande Havn. Anlæggene i fjorden, der
understøtter pramtransporten, andrager i alt ca. 40 mio. kr. – mindre end
20 % af de samlede udgifter. Langt
størstedelen af disse udgifter, såvel
som selve sejladsen, ventes finansieret privat, altså af de virksomheder,
der kommer til at benytte anlæggene.
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Søndervig Feriepark
Keld Hansen har på et møde for et
par år siden fortalt om Søndervig Feriepark. Han fortæller nu, at planerne på ingen måder er droppet. Der
arbejdes intenst på, at ferieparken
bliver en realitet.

Søndervig Ejendomsselskab har købt
jorden i april 2010, og efterhånden,
som der blæser mildere (økonomiske) vinde, øges mulighederne, for
at projektet kan realiseres.

Livredderne er klar.
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