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FORENINGEN       SANDVIG  PÅ  KRYDS  OG  TVÆRS

Kulturstien 

Sommer og vinter 

Musikfestiva l 

Badebro 

www.sandvig.info  

Alle er velkomne 

Foreningens første generalforsamling var mættet med positive indlæg og gode nyheder. Derfor markerer 

vi foreningens første år med dette ekstra nummer.  

Et udførligt referat, skrevet af Jan Eskildsen kan læses på hjemmesiden. www.sandvig.info i april. 

EKSTRA NUMMER MARTS 2015 

Aktiviteter i Sandvig, 

på gader og stræder, 

på Strandpromenaden 

og i Rådstuen 

Husk at holde jer 

informeret på  

Den første generalfor-

samling i  

Foreningen Sandvig 

Fyldt med  

gode nyheder 

o

http://www.sandvig.info


 

 

 

KULTURSTIEN FRA OSANDSBUGTEN TIL HAMMERHAVN v/Niels-Jørn 

 

    
 

Niels-Jørn Jensen fra det gamle Hammerfyr lagde ud med en underholdende og spændende billedfortælling 

om den gang og nu og om planerne for en kultursti som skal lukke op for de gemte herligheder på 

Hammerknudens bagside. Turen som er tænkt som forbindelse mellem Osandbugt og Hammerhavn 

begynder med en natur sløjfe omkring Gasterenden og urfjeldet. Herfra fortsætter stien til en 

kulturhistorisk sløjfe op over Høje Meder hvor nogle af de ældste stenbrud har ligget og en fantastisk 

udsigt, videre ned til Opalsøens klippevæg for at slutte ved de skæve huse i Hammerhavn. Tilbagevejen er 

på Hammersøens modsatte side forbi stenbrudsarbejdernes vandkilde og boliger på Langelinie. Planerne og 

det videre forløb, om det praktiske arbejde samt finansiering skal nu forelægges Naturstyrelsen. 

Såfremt stien kan realiseres vil der være behov for hjælpende hænder til kratrydning, trappefremstilling 

m.m. Foreningen arrangerer to ture en til hver sløjfe i maj måned. Alle er velkomne. 

Hilsner fra Kulturstigruppen, Sus, Niels-Jørn, Nytte og Barbara 

 

 

SANDVIGS MUSIKFESTIVAL, EN REALITET v/Claus 

 

Claus Larsen er primus motor og han har allerede nået langt i planlægning. Festivalen er nu rykket frem fra 

uge 29 til uge 30. 

 

Musikfestival Sandvig 2015.   Uge 30 tirsdag 21/7 til lørdag den 25/7. 

 

I løbet af ugen skal der være flere slags musik, så der er noget at komme efter for alle. 

Det påtænkes at starte med musik på Strandpromenaden den 21. juli i forbindelse med tirsdagsmarkedet. 

Derefter går det derudad med viseaften i Rådstuen, musik på Sandvig Scenen, musik på Ellas konditori 

m.m. 

Sommerbal på et hotel med spisning "som i gamle dage" er med i planerne og lørdag den 25. juli vil der 

være Beach Party på Sandvig Strand. 

 

Flere arrangører kan komme til, da der stadig arbejdes med programmet. 

  



ET ÅR PÅ BANEN OG EN MASSE AF GODE NYHEDER. 

 SANDVIGS NYE FORENING ER KOMMET GODT FRA START 

 

Generalforsamlingen i år var strømlinet, tjekket og optimistisk. Væk var overflødige papirbunker. Alt 

kunne læses på det store lærred. Der var en hyggelig stemning på Café Værftet med lækre sandwich, kaffe 

og det man ellers kunne forsyne sig med. Tak til Elsebeth for god ordstyring.  

 

GODE NYHEDER v/Kjeld 

Kjeld kunne bl.a. fortælle, imod sine forventninger, at det har været nemt at være formand, da der er så 

mange folk i Sandvig ud over bestyrelsen, som hjælper til. Den oplæste navneliste var så lang, at det var 

som om næsten hele Sandvig har været med. Der er dog stadig brug for flere friske og frivillige hænder - 

blandt andet til fibernet-, fundraising- samt at være Foreningens kontakt til BBS (Bornholmske 

borgerforeningers Sammenvirke), Sandvig Scenen, sommer-/vinteraktiviteter, indvielse til badebroen mv. 

Henvendelse gerne til kontakt@sandvig.info  

 

Fjernvarmen Der er nu tilstrækkelig mange som har tilmeldt sig, så udgravning til fjernvarme i Sandvig 

begynder oktober 2016. 

Hjemmesiden. Foreningens flotte nye hjemmeside blev demonstreret på storskærm. Christina har været 

webdesigner og Lene er webmaster. Se www.sandvig.info .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OG SÅ KOM LEGEREDSKABERNE TIL NATURLEGEPLADSEN 
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DET BLIVER DEN PLANLAGTE BADEBRO FRA KLIPPESKÆRET  

v/Barbara 

  

 

  
 

 

Regionskommunen har sagt god for at betale det beløb, som ikke opnås igennem fonde. Brobyggeriet 

starter sidst i april/ begyndelsen af maj og planlægges at være færdig omkring den første juni dette år.  

Arbejdet kan selvfølelig blive forsinket af vind og vejr. 

Broen som bygges for enden af skæret, vil være ca. 22 m. lang, broplatformen for enden ca. 6,50 m i 

længde og 2,80 bred. Der bliver opsat gelænder og to trappestiger ned til vandet. Brodækket vil være 70 cm 

over vandet og afmonteres om vinteren. Badebroen vil være den eneste af sin art på Nordbornholm. 

 

Broens placering er valgt så broen vil være i harmoni med den omkringliggende natur og er godkendt af 

regionskommunens arkitekt og miljøstyrelsen. Teknik og miljø har godkendt placering i forhold til 

understrømmen ved pålandsvind, som vurderes at være mindre farligt her end ved den gamle 

placering. Dette er dog ikke en invitation til at bade ved pålandsvind. Det understreges at hele 

bugten er farlig at bade i ved pålandsvind.  

 

Foreningen vil søge om et sikkerhedsreb som spændes på tværs ud over bugten, ligesom i gamle dage, og 

der bliver sat advarselsskilt op ved broen. 

 

Sten og tang Vi er ikke herre over naturens luner. Hvor slemt det bliver i år kan vi heller ikke spå om, dog 

er der en plan for strandrensning i støberen.  

Vi arbejder nu med fremstilling af et skilt hvor der står information om vandtemperatur, vejrudsigten mm.  

 

Traditionen tro holder foreningen en åbningsfest med bl.a. strand- og vandlege. 

 

Hilsner fra ”Brobizzerne” Nytte, Lene og Barbara 

 

  

Fotomanipulation BRK 



SOMMER OG VINTERAKTIVITETER v/ Grith og Svend Erik 

 

Musikarrangementer på Sandvig Scenen 2015.

 

2/7  Jacob Norreen. 

9/7 Doghouse Cats. 

16/7 Amex. 

23/7 Ibsker Soul Service. 

 

30/7 Jyllkattana. 

06/8 The Nurchers. 

13/8 Burgundia Jazz Band. 

20/8 The Heat Makers. 

 

Vi vil fortsætte med sponsorgaver til arrangementerne, da det har været en stor succes. 

 

Preben Lund har valgt at stoppe med sin hjælp til vores arrangementer på Sandvig Scenen.  ”Vi takker 

ham for hans store hjælp og skulle han få lyst til at give en hånd på et senere tidspunkt, skal han være 

så velkommen”.  

Anders vil gerne overtage jobbet. Han vil også gerne stille op på tirsdagsmarkedet i højsæsonen og 

sælge foreningens øl/vand og vin, gerne sammen med andre, der har lyst. 

 

Mandagsgøgl på Sandvig Scenen 2015. 

Den 6/7 – 20/7 – 27/7 – 3/8 2015 kl. 19.00 – 20.00. 

To gange med små gøglere og to gange med store. Rikke er tovholder for denne opgave. 

 

Strandrensning.   
Antallet af hjælpere var tredoblet hvilket gjorde arrangementet til en stor succes med hyggelig 

afslutning med pølser, øl og vand. 

 

Sankt Hans på Skansen.  

Musikken med Jyllkattana er blevet lidt af en tradition, som vi gentager i år. Hvem der skal være 

båltaler har vi endnu ikke på plads.  

 

Gratis morgenkaffe og brød for de morgenfriske på Sandvig Strand.  

Igen i år vil der blive hyggeligt samvær på Strandpromenaden. Anders har på Baltic Food messen i 

Åkirkeby fået bevilliget kaffe fra BKI samt morgenbrød fra Schulstads. 

 

Onsdag den 15/7 er der Børnedag på Sandvig Scenen, Rikke og Jane står for dette arrangement.  

 

Julemarkedet med Julecafé, Juletræsfest og Nytårsfakkeltog  

med efterfølgende champagne i Rådstuen blev igen store succeser 

 

      



 

SANDVIGS GAMLE RÅDSTUE v/John 

 

John kunne berette at Rådstuen er et populært sted for afholdelse af private fester og andre foreningers 

generalforsamlinger. Der er gang i vinteraktiviteter og den månedlige fællesspisning er et hyggeligt 

mødested for både lokale og nye tilflyttere. Det er endnu ikke afklaret om foreningen holder den 

traditionelle Forårsfest i år. 

Folkemødet kommer også i Rådstuen. Arkitekt, Niels-Holger Larsen arrangerer ”Historiske 

foreninger” Plancheudstilling og foredrag alle dage under Folkemødet. 

Lene står for sommerudstillinger, der er stadig nogle ledige uger. Der henvises til hjemmesiden for 

yderligere information. 

 

   
 

INFORMATION TIL BORGERE v/Barbara 

 

Den 4. maj er deadline for indlæg til Sommerkalenderen 2015. Som en service til turister er det gratis 

for spisesteder at have deres adresser og logo i bladet. 

Barbara efterlyste en korrekturlæser og flere bladomdelere. Tak til Ulla og Lene som har tilbudt sig 

som korrekturlæsere og tak til Bente og Lene S. som vil være bladomdelere. 

Skal foreningen nedlægge Foreningen Sandvig på kryds og tværs og orientere via 

hjemmesiden? 

Absolut nej. Stort flertal for at foreningens blad fortsætter, og dette til trods for at det er en dyr løsning. 

Vi siger tak for tilliden. Sus og Barbara 

 

      



ØKONOMI v/ René  

 

2014 har været et godt år på trods af at vi går ud med et underskud. Underskuddet skyldes bl.a. 

reparation af Fortællerbænken. 

2015 er budgetteret til at have et lille overskud. Foreningen har en fornuftig egenkapital.   

Se www.sandvig.info  til april. 

 

   

 

FORENINGEN SANDVIGS BESTYRELSE 2015  

 

Kjeld Hammer, John Lefland, Lars Kjøller, Grith Arvidsen, Svend Erik Nielsen, René Thisen, og 

Elsebeth Fermann som nyvalgt bestyrelsesmedlem. 

Lynn Hansen og Tina Christiansen er suppleanter 

Christina Juel Sørensen er sekretær 

Claus Larsen og Christina Juel Sørensen er revisorer 

Bestyrelsen holder konstitueringsmøde tirsdag den 7. april. 

 

 

Tak til alle de fremmødte for en god og hyggelig aften. 
 

 
 

 

 

http://www.sandvig.info/


   
 

   
 

 

Foreningen Sandvig på Kryds og Tværs er et informationsblad udgivet af Foreningen Sandvig 

med det formål at informere lokalbefolkningen om foreningens arbejde, aktiviteter og fremtidsplaner. 

Alle Sandvigs borgere og foreninger er velkomne til at komme med indlæg. 

 

Bladet er gratis og husstandsomdeles i Sandvig 3 - 4 gange årligt 

 

Indlæg på cd eller pr. mail kan sendes eller afleveres til 

Barbara, Hammershus 35, mail: basart@live.dk eller Sus, Strandgade 28, mail: susdpedersen@gmail.com 
 

Foreningens hjemmeside www.sandvig.info mail: kontakt@sandvig.info   
 

Foreningen Sandvig Reg.nr. 1551 kontonr. 0016944432  

kontingent pr. person pr. år: 150,- kr. pr. erhvervsdrivende: 1200,- kr. 
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