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NYT FRA SANDVIG BOGBY 

 

I marts 2016 gav generalforsamlingen i Foreningen Sandvig grønt lys til at starte projekt 

Sandvig Bogby. Siden har projektet fået doneret mange bøger, der er solgt mange bøger, og 

pengene er sammen med fondsmidler brugt på mere end 20 arrangementer med litteratur 

som omdrejningspunkt. 

I år har det dog ikke været så nemt at sælge bøger for mange penge, da vi ikke har haft så 

mange nye bøger at sælge af som sidste år.  

Vi arbejder dog ufortrødent videre, og i efteråret har vi – og har vi haft - nedenstående på 

dagsordenen.  

*Onsdag den 21. november: Dødscafé i Rådstuen. Efter koncept fra England og 

Køge med begrænset deltager antal. Arrangører og tovholdere: lærer Jytte Pedersen og 

familieterapeut og supervisor Susanne Johansen. Ikke spisning, men kaffe og kage, som 

man er velkommen til at yde tilskud til. 

     Hvad er en Dødscafé? 

     En Dødscafé er et mødested for 'almindelige mennesker' - os allesammen - et sted, hvor 

vi kan mødes og udveksle tanker og følelser omkring døden, mens vi drikker te og kaffe og 

spiser kage.  

     Døden er som bekendt et vilkår. På en Dødscafé taler vi om det, vi har på hjerte omkring 

vores egen og andres dødelighed. Vi udveksler tanker og erfaringer. Vi giver os selv 

mulighed for at tale med andre mennesker om de tanker, vi gør os - og ikke mindst for at 

lytte til og lade os inspirere af andre menneskers oplevelser. Alle deltager vi som 

privatpersoner. Indenfor nogle enkle spilleregler er ordet frit.  

     I skrivende stund er arrangementet ikke gennemført. Der er mulighed for en senere 

gentagelse eller opfølgning. 

*Torsdag den 29. november: Bornholmske husmænd. 

Måske nedstammer du fra en husmand?  

Finn Kjerulff fortæller om sin bog - omtalt i avisen lørdag 3/11. Se i 

øvrigt afbillede plakat. Sted: Dideriks Veranda. 

Tid: Kl. 19-21. Spisning fra kl. 18:00 for egen regning. 

Menu: Kold fiskebuffet, 8 forskellige retter med hjemmebagt brød og 

tilbehør. Pris kr.119,00. Forudbestilling senest d. 27/11 på tlf.: 51 50 

24 18. 

Onsdag 5. december: Guidet læsning på Café Værftet. Bibliotekar Michael 

Lauridsen fortæller om 'guidet læsning' og læser op af en medbragt historie. Hos Café 

Værftet. 

Tid: Kl.19-21. Spisning for egen regning fra kl. 18:00, bestilling på tlf.: 56 48 04 34. 

                                                                                                                                           Jan Eskildsen                

2. 



Indvielse af Sandvigs nye sauna og trappe søndag d. 2. 

december kl. 13.00! 

 
Kære alle! 

I inviteres hermed til indvielse af Sandvigs nye sauna og trappe søndag d. 2. december 

kl. 13.00. 

Vi mødes på Sandvig Havn, hvor saunaen vil være tændt og trappen er klar til brug. Vi 

vil sørge for, at der både er koldt og varmt til ganen. Tag håndklæde og badetøj med 

(frit valg) og spring ud i Sandvigs nye tiltag, det er sjovt, det er sundt, det er velvære, 

og det giver et fællesskab fra en ny vinkel. Vi tænker, at det nok bliver en tætpakket 

sauna og trappe den dag, men så må vi bare skiftes!  

Kl. 15.00 er der juletræstænding ved Sandvig Scenen - det kan kun blive en 

begivenhedsrig dag! 

Vel mødt, vi glæder os til at se jer! 

Saunagruppen i Foreningen Sandvig. 

 

Sauna og trappe faciliteterne er finansieret af fonde, stort tak til fondene for at 

gøre projektet muligt: Lokale & Anlægsfonden (LOA), Den Lokale Aktions Gruppe 

(LAG), Nordea Fonden, Sparekassen Bornholms Fond, Brdr. E., S. og A. Larsens Legat, 

Friluftsrådet 

Stort tak for samarbejdet til: Bornholms Regions Kommune - Havne, Nordbornholms 

Byggeforretning, Tejn Smedeforretning, Blå Streg Arkitekter. 
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JULESTUE I RÅDSTUEN 

Lørdag den 1.12. og søndag den 2. 12 
kl. 11.00 – 16.00   

Salg af julepynt,  keramik, strikkede, 
syede og håndvævede julegaver, 

 og meget mere.  
JULECAFÉEN 

Tag en pause med æbleskiver og kaffe 
I Foreningen Sandvigs Julecafé 

Find en bog i Sandvig Bogbys udsalg. 
 

 

Søndag den 2. december kl. 15.00  
Bliver juletræet tændt 

og julemanden ankommer med  
sin store sæk. 

Mon han har godtepose at fange? 
 

4. 

SANDVIG DEN FØRSTE WEEKEND I ADVENT 

JULEMANDEN KOMMER SØNDAG DEN 2. DECEMBER 

 

JULETRÆSFEST PÅ CAFÉVÆFTET 

Den 2 december kl. 15.30 

Efter juletræstænding går vi traditionen tro til Caféværftet 
til lune æbleskiver og glög og dans om juletræet 

Amerikansk lotteri med spændende  
gevinster til børn og voksne 



 

Det traditionsrige julemarked har været 

afholdt siden 2011 på Hammerfyr. Vi by-

der på lækre sager fra kreative hænder 

ved det julepyntede fyrtårn. 

Kom og oplev julestemningen, måske fin-

der du en unik julegave. 

Du kan også tage med på guidede tur 

med ”fyrmesteren” hver dag kl.13.00 

 
 

Som et særligt juleindslag har vi i år lavet en fælles julekalender med 24 værker 
Fernisering torsdag den 29.november 15.00—17.00 

Fredag den 30. november, 15.00 —17.00 Lørdag den 1. december, 11.00 —17.00 
Søndag den 2. december, 11.00—17.00 

www.brandpunkt.dk 

www.instagram.com/engholmsbrandpunkt/ www.facebook.com/EngholmsBrandpunkt 

5. 

JULEUDSTILLING PÅ ENGHOLMS BRÆNDPUNKT 
Med Kumiko Asti, Maic Asti, Lone Schiøtz, Josva Kleist, Gerd Drews, Tone Thunberg, Maja Frendrup 

Mia Zebitz Larsen, Tilde Lerche Engstrøm, Anne-Lise Olsen, Anja Kofoed, Inga Schlosser og Barbara Sørensen 

Husflidsudsalg 
Hammershusvej 31 Sandvig 

Vævede tørklæder af  uld, silke, hør, viskose og bomuld 
Håndstrikkede strømper og tørklæder fra Linda 

Drejet træskåle fra  Mogens  
Åbent den første weekend i Advent: 

Lørdag den 1. december 10.00—17.00 
Søndag den 2. december 10.00—17.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juleboder/workshops i Pejsestuen. 

Vi er atter klar med juleboder og workshops i weekenderne 8.-9. og 15.-16. december.  

Her kan man bl.a. lave julepynt af ler, lave nyt julepynt ud af gammelt, lave 

juledekorationer både med lys, ler og glas og naturmateriale. 

Vi får bla besøg af: 
Tine Buch – Kom og byt dit julepynt eller lav noget nyt ud af det gamle (workshop)  
Lotte Kronborg - keramik (også workshop) 

Susanne og Ingrid Fagerlund - strik futter, karklude og sokker.  
Lene Friis - hækling og hyggelige hundegodter fra Rigtig Hundemad 

Karin Rasmussen –julepynt 

Majbritt Hansen – børnetøj og julepynt 
 

ÅBENT FRA KL. 12:00 TIL 17:30 
 

Håber vi ses i december måned. 

Glædelig jul fra Lene 

Dideriks Veranda 

 

 
Dideriks Veranda sælger Nordmannsgran træer. Kom forbi eller bestil dit træ på tlf. 51502418 eller mail:                                            

lene.hammer@dideriksveranda.dk 

Frit lev. på Nordbornholm 

Priser: 

0-150 cm:      175 kr. 

150-200 cm: 200 kr. 

over 200 cm:  225 kr. 

Pyntegran: 25 kr. 

 

 
NYT FRA FORENINGEN 

  
Lanternerne lyser op i gaderne søndag den 2. december. 
 Kontakt Karoline ”Husflidsudsalg” Hammershusvej 35, hvis du vil hjælpe til. 

 
 Bestyrelsen har evalueret event den 27. oktober ”Sandvig dagen” 
 Vi betegner det som en succes og planlægger 2 gange om året. Én i foråret or én i efteråret. 
 
 Heidi arbejder på et stort oversigtskort som skal sættes op i byen. 
 
 Der er fundet en dato for den næste borgerfest. Det bliver den 23. marts 2019 
 Hold øje med ”Det sker i Sandvig”. 
 

FORENINGEN SANDVIG ØNSKER ALLE I SANDVIG 
EN GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR 
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NYTÅRSAFTEN I SANDVIG 2018 
             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 2019 
Arrangementet begynder kl.16.00 ved Sandvig Havn  

og slutter kl.17.00 i Sandvig gamle Rådstuen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytårsaften 2016 foto Kirsten 
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Tak til foreningens mange frivillige hjælpere 

og på bladets vegne tak til 
Jan, Lene, og Gitte for deres indlæg og Ulla for korrekturlæsning. 

Anne-Lise og Henrik som holder orden på Rådstuen                                                               
 

SÆT X I KALENDEREN 
Onsdag den 21. november  Dødscafé i Rådstuen, 19. - 21.00 

Torsdag den 29. november  De Bornholmske husmænd 19. -21.00 
   Dideriks Veranda 
   Fernisering Engholms BRÆNDPUNKT 15. -17.00 

Lørdag og søndag den 1. -2. december Jul i Sandvig, 
Julemarkeder, udstilling og husflid 10.00 – 17.00 

Søndag den 2. december  Indvielse af saunaen, Sandvig Havn 13.00   
Søndag den 2. december  Juletræstænding og Juletræsfest 15.00 - ?? 

Onsdag den 5. december  Guidede Læsning på Café Værftet 19. – 21.00 

Søndag den 6. december  Fællesspisning p Rådstuen 18.00 

Søndag den 9. december  Ivan Mortensen spiller på Café Værftet, 12. -15.00 

Weekender den 8-9   Jule-boder og workshops, Dideriks Veranda 12.-17.00 
og den 15-16. december 
 
Mandag den 31. december  Nytårsaften med fakkeltog, Sandvig Havn 16.00 
 
 
 

 
 

 

 

 

Søndag den 6. januar  Fællesspisning i Rådstuen kl. 18.00 

For yderligere information om aktiviteter i Sandvig  
FORENINGEN SANDVIG Nyhedsbrev 

 

8. 

 

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 

                                                   
 

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