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Sandvig Musikfestival 2017 

Uge 29 
For 3. gang sætter vi gang i vores 
musikfestival i Sandvig. Årets fe-
stival starter mandag d. 16. juli 
med Rasmus Nøhr på Skansen og 
derefter ruller det derud ad med 
lidt rock, jazz, blues, viser og 
dansemusik. Programmet offent-
liggøres medio juni. 

Vi får igen brug for frivillige hjæl-
pere, vi håber I også i 2017 er 
klar til at hjælpe til. 

Elsebeth og Claus 

JUNI 

Stor festlighed  
Den nye badebro 

indvies 

Endnu en stor  
og populær fest 

Skt. Hans Aften i 
Sandvig  
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JUNI STRANDRENSNING 
Årets strandrensning gik som sæd-
vanlig godt. Der var godt 20 frem-
mødte og alle gik på med krum 
hals. Bagefter var der, også som der 
plejer, pølser og brød, øl og vand til 
alle. Det er altid hyggeligt og har du 
endnu ikke været med så glæder vi 
os til at se dig til juni sammen med 
dem der plejer at komme.       Tina    

JUNI JULI OG AUGUST 

Tirsdagsmarked -Torsdagsmusik -  Gøgl for børn -  Børnedag - Røg Dag 



SEPTEMBER 
Bornholms Kulturugen, Sandvigsdag 

Over 200 mennesker gæstede byen. De  besøgte 
udstillinger, fulgte Sandvigs kultursti og ledte efter 
gemte overraskelser samt deltog i de mange aften 

arrangementer.  

Sandvig Bogby. 

Forfatteraftenen under kulturugen var også start-
skud til flere efterfølgende velbesøgte forfatter-

aftener.  
Næste gang: Torsdag den 6. april med 

overstyrmand Ivar Holm om sit arbejde med bo-
gen om fiskeskipper Ole Basse Mortensen  B.S. 

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER …. 

At have åbent året rundt 

Kjeld og jeg startede Dideriks Veranda op d. 1. juni 2016. Én af planerne var at ha-
ve åbent det meste af året. Det har foreløbig været utrolig sjovt, hyggeligt, travlt, 
stille og spændende. Vi har stadig masser at lære og vi ud-
vikler os hele tiden – noget kommer til og noget ryger fra – 
det er ganske bestemt ikke kedeligt! 

Det skal ikke være en hemmelighed, at der ER stille uden-
for sæsonen (det ved vi jo alle). Nogle gange kom der 2-3 
kunder i løbet af dagen, og andre gange kom der en lind 

strøm af gæster. Til gengæld kan vi mærke, at flere finder hen til Dideriks Veran-
da, og udtrykker glæde  over, at der, udenfor turistsæsonen, er et sted i Sandvig, 
hvor man gå hen om dagen.  Lene 
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OKTOBER-NOVEMBER KULTUR- OG NATURSTIEN 

Tak til Sandvigs frivillige skovarbejdere 

Det tog 2 år at planlægge og skaffe penge til stien. En-
delig onsdag den 5.oktober, lørdag den 8.oktober og 

igen slutrydning lørdag den 19. november kunne man-
ge flittige Sandvig folk komme i gang. Den første del af 
stien igennem Kokleven og Gasterenden blev en reali-
tet. Naturstyrelsen arbejder videre og Team Bornholm 

donerer penge til forkælelse af de frivillige.  
Hvor står vi nu? 

Nytte og Sus fortæller på Generalforsamling.  B.S. 



GENERALFORSAMLING I FORENINGEN SANDVIG 
Onsdag den 1. marts 2017 kl.18.00 

På Café Værftet, Sandvig 

Der vil blive serveret sandwich og te/kaffe. 

Drikkevarer købes i baren 

 Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning og forslag til arbejdsprogram

3. Regnskabsaflæggelse og forslag til budget

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af 4 nye bestyrelsesmedlemmer

7. Evt. valg af 1 bestyrelsessuppleant

8. Eventuelt

Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

På  valg: Elsebeth Fermann 

Rene  Thisen  

Svend Erik Nielsen  

John Lefland  

Tina Christiansen (suppl.) 

Modtager genvalg 

Overvejer genvalg 

Modtager ikke genvalg 

Ønsker at stoppe 

Modtager genvalg  

Indkaldelsen til Generalforsamling er publiceret I Rytteknægten den 7. februar 2017 
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Revisorer på valg hvert i år: 

Bent Hansen 

 Grith Arvidsen (suppl.) 

Medlemmer af bestyrelsen som ikke er på valg i år: 

Kjeld Hammer 

Claus Larsen 

Heidi Møller Kjær 

Indkomne forslag til dagsorden 

Sendes til bestyrelsen, mail til: kontakt@sandvig.info eller til FORENINGEN SANDVIG c/o 
Rådstuen. Strandpromenaden 24, Sandvig, 3770 Allinge.  Senest den 22. februar 2017.

Kun medlemmer med betalt kontingent for 2016 har stemmeret.  

Kontingent pr privatperson er Kr.150, og for erhvervsdrivende kr.1.200,- 

Den kan betales ved indgangen eller indbetales til foreningen : 

Konto 1551—0016944432. 

Husk at påføre navn og adresse 

Vi  glæder os til at byde medlemmerne og nye Sandvig tilflyttere velkommen 

Med venlige hilsner Bestyrelsen 
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NOVEMBER ADVENT I SANDVIG  

Juletræsfest 2016 
Årets måske hyggeligste fest trak mange mennesker af huse. Værftet var fuldt og 
stemningen høj. Næsten alt var som det plejer med undtagelse af lotteridamen der 
havde travlt anderswo. Men det var der råd for og lotteriet blev afviklet med man-
ge fine gevinster. Julemanden var som altid rar og havde lækre karameller til bør-
nene.   Vel mødt i 2017  Tina 
Traditionen tro var der julestue i Rådstuen og på toppen ved Hammerfyr. Karolines 
Husflidsudsalg, Dideriks Veranda, Engholms Brændpunkt, Krølle Bølle Bar, Susannes 
Garage og Café Viktor havde alle åbnet deres døre. 

Søndag begyndte festen med slik til børnene og Juletræstænding.   B.S. 

OKTOBER 

NOVEMBER 

Ingen glæde 
uden storm 
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OKTOBER—MAJ AKTIVITETER I DEN GAMLE RÅDSTUE 

Tegnefællesskab er et åbent fællesskab hvor alle er velkomne—for 
tiden er vi mellem 7 og 10 der kommer her fast. Sammen planlæg-
ger vi fælles opgaver men man kan altid arbejde med egne ting. Vi 
er i rådstuen hver tirsdag mellem 16.00 og 18.00 dog ikke den 7.3. 
og den 24.3. da vi er på akvarelkursus. 

Anne-Lise alo1948@hotmail.com 

Gymnastik. Dem som har lyst til at gøre gymnastik til Jane Lundholms dvd er velkommen i 
Rådstuen hver onsdag 16.30 til 18.30. Helen h.sundberg@mail.dk 

Yin Yoga er for alle meden krop. Kom og vær med. Hver torsdag kl. 16.– 17.00 i Rådstuen 
 øje med hjemmesider yinyogabornholm.dk for information om søndags- 
Hold, eller kontakt Siff Cecilie Mossin yinyogabornholm@gmail.com 

 Fællesspisning.  
 Den første søndag i måneden møder  
 mellem 5 0g 10 Mennesker til  
 fællesspisning.  
 Vær med til hygge og rigtig lækker mad. 
 Kontakt John Lefland  
j.lefland@gmail.com

Nytårsaften fejres med et fakkeltog igennem Sandvig    
efterfulgt sang, champagne og kransekager i den gamle 
Rådstue. 

B.S. 



VALG TIL BESTYRELSEN 
Efter mange års tjeneste, helt tilbage til Sandvig Borgerfor-
enings tid, forlader John og Svend Erik bestyrelsen. 
Sven Erik forsætter med at være forbindelsesled mellem besty-
relsen og Kultur– og natursti gruppen. 
John stopper også som Sandvig Rådstuens vicevært. 

¨ 
Tak til Svend  Erik og John for deres mangeårige og ihærdige 

indsats 
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NYE IDÉER 

BIOLOGI DAGERNE PÅ KALAS 

Christina og Christian har lyst til at lave 
naturarrangementer i området for 
børn og forældre. 

Denne gang i efterårsferien var det to 
næsten færdige biologer som stod for 
arrangementet. 

Billederne fortæller en god historie. 
Christina /B.S. 

NYT PROJEKT 
Gitte og Lene arbejder 
med en længe ønsket 
sauna til Sandvig Havn 

Hør mere om  
projektet og meget 

mere på  
generalforsamling. 

Kjeld 

VICEVÆRT TIL SANDVIG RÅDSTUEN 

Kunne du tænke dig at passe på vores gamle rådstue. Søger for at huset er i orden  og funktionsdygtigt 
Søger for vinter udlejning samt fremvisning og udlevering af nøglerne til sommerens udstillere. 

For videre information mail kontakt@sandvig.info eller endnu bedre kom til generalforsamling og høre 
mere. 

FORENINGEN SANDVIGS REGNSKAB 
Vores lille forening er ikke så lille længere og vores regnskab er også ved at være større end som så, og 
jeg kan ikke klare det længere. Vores nuværende Regnskabs hjælp Elisabeth, som vi køber til at bogføre 
og indberette til Skat vi gå på pension her i løbet af 2017.  
Derfor søger vi nogle hænder til at tage over, og vi har følgende opgaver: 

Styre bankkonti, betale regninger og modtage indbetalinger af leje m.m. 
Betale musikere og afstemme kasse fra div. arrangementer 
indberette B-indkomst og moms til Skat 
Styre kontingent indbetalinger 
Lave opgørelser til diverse projekter og fonde (Musikfestival, Bogby, kulturstien, Badebro) 
Lave og bogføre regnskabet. 

Har du lyst, og kunne være en som ville lave noget af dette vil vi meget gerne høre fra dig. 

JULETRÆET 
Juletræet på torvet skal skiftes, det har det ikke godt. Er der nogen blandt medlemmerne, der skulle have 
kendskab til, hvor foreningen kan få et andet grantræ på ca. 5-6 meter med rod til en rimelig pris ? Eller 
kendskab til, hvordan vi kan få hjælp til at plante et indkøbt træ ? 

Kjeld 



FLERE FRIVILLIGE HJÆLPERE ØNSKES TIL FORENINGENS MANGE PROJEKTER 

Etablering af 2-3 stenbænke rundt omkring i byen, samme type som står på 

stranden. Hjælp til projektet med etablering af en petanque bane på stranden 

Hjælp til etablering af en basketball kurv evt. 2 så det bliver en basketball bane. 

Der søges frivillige til organisering af en medlemsfest, som vil forhåbentlig blive en 

årlig tradition. 

De nye og flotte medhjælper T-shirts vises frem og uddeles på generalforsamling 

LIDT AF HVERT 

Hundeposer stativer: Der står 2 stativer i byen. Maja Frendrup har kontakt til BRK og 

sørger for at der bliver fyldt op med poser. 

Sikkerhed: Der kommer et nyt tov henover Sandvig bugt til foråret.                   Kjeld 

 

 

 

Tak til Christina, John, Lene, Kirsten, Elsebeth, Maja, Anne-Lise, Siff og Sus for de 

mange fine fotos. Tak til alle indlægs bidrager.  Barbara / B.S. 

Foreningen Sandvig Reg.nr. 1551 kontonr. 0016944432 

Kontingent pr. person pr. år 150,- kr. Erhvervsdrivende 1200,- kr. pr. år. 

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

 FORENINGEN SANDVIG  

c/o Rådstuen, Strandpromenaden 24, Sandvig,

3770 Allinge  

SÆT X I KALENDEREN

GENERALFORSAMLING I FORENINGEN SANDVIG 

ONSDAG DEN 1. MARTS KL.18.00 PÅ CAFÉ VÆRFTET 
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