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2. 
NYT OM PETANQUE 
 
 
Med lidt forsinkelse er petanquebanen nu færdig. Vi tror, den har 
godt af at ligge lidt, men I er velkomne til at begynde at benytte 
den. Det eneste det kræver er, at I selv medbringer et sæt 
petanquekugler. Vi håber, banen kommer til at give nogle gode og 
fornøjelige stunder ved stranden bag klitterne. 
Stor tak til arbejdsholdet: Anders A, Claus L, Kim S, Georg O, 
Niels L, Vibeke T, Henning (Kims svoger) og Kjeld H. 
 
 

Fotos og tekst Elsebeth 



3. 
SKRIV-DIT-LIV, -SKRIV-DIN-BY 
 
Ved nogle af vores forfatteraftner har vi spurgt, hvordan man kommer i gang med at skrive. 
Flere forfattere har skrevet ud af fantasien med skelen til deres kendte omgivelser, mens andre ikke 
har lagt skjul på, at deres egen familie og deres bekendte kan være skrevet med ind i en af deres 
fortællinger – med eller uden deres viden. 
 En af dem lancerede begrebet »skriv dit liv«, altså dette, at man begynder at skrive om sig selv, 
som om det var en dagbog, til egen brug. Hvis man er vant til at skrive dagbog, så ved man, hvor 
nemt det er at skrive om sig selv, om noget man har gjort eller oplevet. 
 Og så tænkte jeg på, at man jo også kan »skrive sin by«. Hvis du har boet længe i Sandvig, eller 
din familie har, har du en af hovedrollerne, når historien skal skrives.  
 Hvordan var Sandvig, da dine bedsteforældre levede, hvor mange forretninger var her, og hvor lå 
de henne? Var der mange fiskere i havnen, eller i Hammerhavn, kendte du nogle stenhuggere, eller 
var du i familie med en eller flere af dem?  
 Kom dine forfædre måske fra Sverige, eller et helt andet sted fra? Har du gamle fotografier fra 
byen og af dine forældre eller andre familiemedlemmer? 
 Hvad foretog børn og unge sig, når de ikke var i skole eller på arbejde? Dengang voksede de op 
og blev sociale væsener. De lærte om sig selv og andre, de oplevede kompromiser og konflikter 
gennem samværet med andre børn, unge og voksne. 
 Elektronikken fylder i dag meget i børn og unges sind. Karakter og bevidsthed udvikles i høj grad 
på det grundlag, for manges verden er den, de er i kontakt med via deres mobiltelefoner og 
computere. De fandtes ikke for 100 år siden eller for 50 år siden, så hvad legede man med, hvilke 
lege var populære, hvor tog man hen på tur om søndagen?  
 Find dine billeder frem og begynd at skrive med dem liggende på bordet, det kan hjælpe på 
hukommelsen. Skriv alt det, du kan huske – senere kan du luge ud i det, hvis noget af det alligevel er 
for privat eller af andre grunde ikke egner sig til offentliggørelse. 
 Tænk, hvis vi om et års tid kan se konturerne af Historien om Sandvig. 
  
Venligst 
Jan Eskildsen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hammerhavn er et godt udflugtsmål. Hvordan var det, da dine forældre var unge? 

© Foto Jan Eskildsen. 
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SAUNA I SANDVIG HAVN 
– en November opdatering. 
 

Lufttemperaturen har sneget sig ned til 
omkring frysepunktet et par gange på det 
seneste og med en havtemperatur på 8-9 
grader er vi efterhånden ved at nå ”rigtige” 
vinterbader forhold, til det kolde gys i havet. 
Således er der også flere borgere, der med 
interesse spørger til Saunaen på Sandvig 
havn; hvornår begynder de at bygge, - 
hvornår er den færdig? 

Status er for nuværende, at vi kort efter 
sommeren gav ”startskud” til BRK havne, 
om at sætte processen i gang med hensyn til 
den endelige byggetilladelse, og til opstart af 
opførelsen af sauna og trappe.  

 

Byggetilladelsen, er fortsat under behandling i kommunen, og forventes afsluttet i den nærmeste 
fremtid. BRK havne oplyser, at entreprenøren på opgaven, Nordbornholms Byggeforretning er klar 
til opstart, når byggetilladelsen foreligger.  

Økonomien i projektet, som andrager 329.000kr er nu garanteret.  Hen over sommeren har vi fået 
tilsagn om midler fra endnu to fonde, og det betyder, at vi i tredje runde har søgt de sidste 30.000kr 
hos Friluftsrådet.   

De næste måneder bliver rigtig spændende på Sandvig havn. Projektets tidsplan ser for nuværende, 
således ud, at vi forventer, at byggeriet kan gå i gang i december/januar og at sauna og trappe kan stå 
klar i løbet af foråret 2018. 

Vi ser frem til at starte Sandvig Vinterbaderforening op i løbet af vinteren. Men vil her til sidst, 
benytte lejligheden til at reklamere lidt for facebook gruppen ”Sandvig’s Vinterbadere” der er startet 
på initiativ af Rie Hansen, med formål at samle vinterbadere for hyggens - og for vinterbade-
sikkerhedens skyld.   

 
Vi ses i vandet! 
Sandvig saunagruppen 
Lene og Gitte 
 
 
 
Spørgsmål til projektet, henvendes til: gholmsberg@gmail.com eller lene.hammer@mail.tele.dk 



                                                                                                                      5. 
STENHUGGERSTIEN FÆRDIG 

Vi går en festlig indvielse i møde 
 

 I denne måned, november 2017 har Naturstyrelsen 
Bornholm (NST) lagt den sidste hånd på etablering 
af stien. Der er nu sat to trapper op fra den første 
terrasse til den anden terrasse og fra den anden 
terrasse næsten op til toppen af Høje Mede. 
 
 Næsten, for der var igen uenigheder med NST. 
Projektgruppen vil gerne havde haft at trappen vil 
føre helt op til toppen, men denne gang rettede vi os efter NSTs faglige argumenter mod dette 
forslag, og vi var også blevet noget træt af uoverensstemmelser. Der har været mange af i løbet af 
2017, dog blev vi igen optimistiske efter et godt samarbejdsmøde i efteråret og troede at de fleste 
problemer var ryddet af vejen. Sådan gik det ikke helt, men vi er meget glade for det som er opnået. 
 
Vi har hørt at den generelle vurdering fra publikum er at stien er lidt udfordrende på visse steder og 
bedst egnede til de mere adrætte vandrere. Grundlæggende er NST påpasselige med faste 
installationer i naturen da de pynter ikke, vedligeholdelse er dyrt og NST pålægger sig et ansvar 
skulle der ske en ulykke som følge af installationen.   
Det er blevet en fantastisk flot sti. Det går hurtigt fremad nu. Vi har et meget fint samarbejde med 
Georg Marker, NSTs formidler omkring informations tavlen, folderen og den digitale guide, som ser 
både flot og lovende ud. 
 
Kære stiryddere og alle Sandvig folk, glæd jer til indvielsesfest. Datoen er endnu ikke fastsat, men 
indvielse afholdes i løbet af den første kvartal 2018.  
En stor tak til alle Sandvigs frivillige stiryddere og til Foreningen Sandvigs bestyrelse for deres 
opbakning.                                                                                               
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 

Barbara på stigruppens vegne 

                                                                                                                   Fotos Sus 

Spørgsmål til projektet, henvendelse til: kontakt@sandvig.info 
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 FORFATTERAFTEN 
             
 Knud Andersen i Sandvig Bogby. Gratis adgang 
 Hector's Cafe og Restaurant, onsdag den 6. december 
  kl. 19:00-21:00 

I næsten 40 år var Knud Andersen en 
markant skikkelse i bornholmsk,  
dansk og europæisk politik. På hans tid iværksattes en lang række 
initiativer med effekt på og betydning for det bornholmske 
samfund: Bornholms Kunstmuseum, Glas- og Keramikskolen, 
Center for Regional- og Turismeforskning, Bornholms 
Velkomstcenter, Bornholms Kulturuge og andet, som du kan 
høre om denne aften. 
Han er ikke løbet tør for holdninger, og det ærgrer ham, at 
Bornholm i dag er en almindelig kommune helt uden et regionalt 
udviklingsperspektiv 

Kom og hør Knud Andersen. Det bliver en spændende aften 
                   

Hector's Cafe og Restaurant, Hammershusvej 2, Sandvig, 3770 Allinge. 
Onsdag d. 6. december kl. 19:00. Spisning fra kl. 18:00. 
Dagens ret: Flæskesteg med hvide og brunede kartofler, hjemmelavet rødkål, asier og   
flæskestegs sauce til kr. 98,00.Bestilline: af mad på tlf.: 56 48 00 05.  
       
 

 

 
 NYTÅRSAFTEN I SANDVIG 2017 

Kom og vær med til nytårsfakkeltog  
 

Traditionen tro arrangerer Foreningen Sandvig  
søndag den 31. december et fakkeltog fra Sandvig Havn  

gennem byen og tilbage til  
Den gamle Rådstue. 

På Rådstuen byder vi på 
champagne og kransekage.  

Alle er velkommen til at takke  
for det gamle år  

og skåle for et godt nytår 2018 
 

Arrangementet begynder kl.16.00 ved Sandvig Havn  
og slutter kl.17.00 i Sandvig gamle Rådstuen 

 
                             



                                                                                                                                                                                                                 

7  
NYT FRA BESTYRELSE 
 
Borgermøde 
 
Den 2/11 afholdte foreningen borgermøde i Rådstuen. Her blev aktiviteter for 2017 evalueret. 
Resultatet af mødet vil få effekt på de aktiviteter som vil blive præsenteret på den kommende 
generalforsamling. Der er rigtig mange præsentationer af emner på generalforsamlingen og derfor 
har vi valgt fremover, at afholde evalueringsmøde i efteråret, sådan at vi kan nøjes med at bruge tid 
på, at præsentere kommende aktiviteter på generalforsamling i foråret. 
  
En del af de emner der blev evalueret, er ting som vi vil tage op i samarbejdet med BRK. Dette er 
f.eks. toiletforhold og parkeringsforhold i byen, samt skiltning. Mere herom senere. 
  
Vi takker de fremmødte for deltagelsen.                                                                             Kjeld 
  
”Borger Tip” 
 

Hvis du oplever fejl og uregelmæssigheder på og langs vejene, kan du indberette dette til kommunen, frem for 
at gøre det til foreningens bestyrelse. Der er ingen grund til at det skal gå igennem foreningens bestyrelse. 

Dette kan gøres på én af to måder:  

1) Via internettet = http://www.skyhost.dk/gps/indberetning/ 

2) Ved at download app ”Borger Tip” 

Du kan indberette indenfor disse kategorier: Hul i vejen - Skilt beskadiget - Fortov beskadiget - Beskæring 
mangler - Dødt dyr - Andet 

Kategori "Andet" er primært til andre vejrelaterede opgaver, da det er kommunens medarbejdere indenfor drift 
og vedligehold af veje, der modtager indberetningen. Opgaver, som falder udenfor dette, bedes meldt til rette 
ansvarlige, som f.eks. anmeldelse af rotter, manglende gadelys o.l. 

Bemærk: Ved akut farlige situationer skal du kontakte myndighederne telefonisk. 
Når du har sendt indberetningen, modtager du et autosvar samme dag. Kommunen kontakter dig, hvis de har 
brug for yderligere oplysninger. 

Du hører fra kommunen igen når opgaven; bliver sat i gang, er udført – afsluttet eller er afvist - du får en mail 
med begrundelsen 

Man kan også se status på sine egne tip ved at trykke på ”Mine Tips”. 

 
Forenings nyhedsbrev 
 
Foreningen Sandvig udsender et ugentlige nyhedsbrev med information om aktiviteter i Sandvig og 
på Nordbornholm. Information fra offentlige instanser og foreningens aktiviteter så som fjernvarme, 
udvikling, kulturelle indslag, underholdning og spisesteders specielle tilbud.   
 
Hvis du vil følge med i Sandvigs mange aktiviteter kan du sende din e-mail adresse og navn til  
kontakt@sandvig.info Du behøver ikke at være medlem for at modtage foreningens nyhedsbrev. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.skyhost.dk%2Fgps%2Findberetning%2F&data=02%7C01%7Cbasart%40live.dk%7C698681c2c5574257cea608d5318b7662%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636469397404666476&sdata=tx9dD%2B5NbA7i9W2AOaPb%2BiSH6duJI4PuKpBEUfqywb4%3D&reserved=0
mailto:kontakt@sandvig.info
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VÆR MED TIL AT STØTTE DIN LOKAL FORENING 
 Ved at være medlem af foreningen er du med til at sikre, at Sandvig og området forbliver 

 et aktivt spændende og rart sted at bo i, og at være i som feriegæst.  
 

Foreningen Sandvig Reg.nr. 1551 kontonummer. 0016944432 
Kontingent pr. person pr. år 150,- kr. Erhvervsdrivende 1200,- kr. pr. år. 

Kontingent kan også betales på Mobile Pay 23 37 70 62 
Skriv venligst navn og adresse på indbetalingen 

 
Kontingent som er betalt senest den 31.12.2017 giver stemmeret til generalforsamling 

i 2018. Hvis indbetaling sker efter den 31.12., bedes man skrive på indbetaling 
 hvilket kontingent dækker.  

 

www.sandvig.info mail: kontakt@sandvig.info 
FORENINGEN SANDVIG c/o Rådstuen, Strandpromenaden 24, Sandvig,  

3770 Allinge 

Sæt x i kalenderen 

Onsdag  den 6.12. kl.19.00 – 21.  Forfatteraften på Hectors, spisning kl.18.00 

Søndag  den 31.12. kl.16 -17.00 Fakkeltog fra Sandvig Havn og nytårs skål på Sandvig 
Rådstue 

Hver tirsdag  kl.16. -18.00  Tegnefællesskab i Rådstuen 
Hver onsdag  kl.16.30-18.00 Gymnastik i Rådstuen 
Hver torsdag  kl.10.00 -11.15 Yin Yoga i Rådstuen sidste gang i år den 12.12.  

 
Første søndag i måneden Fællesspisning i Rådstuen kl. 18.00 først igen i det nye år 

For yderligere information om aktiviteter i december se  
FORENINGEN SANDVIG Nyhedsbrev, mail den 22. november 

 
Den næste udgave af Sandvig på kryds og tværs udkommer i februar 2018 

For yderligere information kontakt Barbara Sørensen basart@live.dk 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sandvig.info/
mailto:kontakt@sandvig.info
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