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PROJEKTET SANDVIG BOGBY
Af Jan Eskildsen

Ved generalforsamlingen i Foreningen Sandvig i marts måned
godkendtes projektet Sandvig Bogby. Visionen er, at der i den mørke periode kan skabes aktiviteter
omkring bøger. I første omgang med besøg af forfattere. Det betinger, at der er økonomi til det, og en
del af den økonomi skal skabes ved salg af bedre brugte bøger, som vi samler ind hos befolkningen.
I foråret kørte vi en lille annonce på netmediet Bornholm.nu, hvor vi søgte bøger, og der er kommet
mange. En del er faktisk ikke hentet endnu, men samtidig har vi også solgt bøger.
Heidi fra Pension Sandbogaard har tegnet en speciel reol, som er døbt ’Bogholmeren’. Efter at have
søgt om materialer hos Jem&Fix, fik vi en god check til tingene, og der er sat gang i produktionen af
dem hos Produktionsskolen i Rønne. Vi har måttet sande, at Rom stadig ikke kan bygges på een dag.
Nedture og opture
Inden vi kom så vidt havde vi søgt flere fonde og fået afslag til et beløb til etablering, men heldigvis
fik vi et positivt svar, da vi søgte Bornholms Regionskommune om penge til foredrag, og vi har også
fået penge fra Statens Kunstfond, ligesom Destination Bornholm og SuperBrugsen i Allinge har
hjulpet os på forskellige måder.
Selv om vi ikke har haft "de rigtige reoler", er der siden juli måned solgt for cirka 2500 kr. hos
Dideriks Veranda, Grethas Pension og Sandbogaard samt ved et udsalg i Rådstuen. Pengene har
dækket udgifterne til reklamering, honorar til interviewer o.s.v.
Forfatteraftener
Vi havde forfatteraften den 31.marts med Pernille Boelskov, der blev interviewet af Esben Ørberg og
læste op af sin krimi ’Granitgraven’ for de mere end 30 tilstedeværende hos Hector's Café og
Restaurant.
I Bornholms Kulturuge holdt vi forfatteraften med Rakel Haslund-Gjerrild, der blev interviewet af
Brian Christensen fra TV2 Bornholm, og som læste op af sin novellesamling 'Øer' for de cirka 20
tilhørere, der var kommet på trods af et andet spændende arrangement samme aften.
Den 9.november havde vi besøg af den alsidige journalist, forfatter og tv-mand Poul Arnedal, der
læste op af sin krimi ’Liget i Horsekæret’, inden han blev interviewet om sit forfatterskab og andre
gøremål af Esben Ørberg. Da det fandt sted efter deadline for dette skriveri, kan vi ikke fortælle
nærmere om det her.
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Årets sidste forfatteraften er den 7. december kl. 19:00 i Dideriks Veranda,
hvor vi får besøg af forfatter, forlægger, boghandler og tv-medarbejder Brian
Christensen, som vil blive interviewet af Jan Eskildsen om sin forfattervirksomhed. Han har et godt tilbud med, hvis du mangler en julegave.
Derefter skal projektets udvikling evalueres, og der skal ses på den liste, vi
har over forfattere til næste år. Der vil blive søgt støtte til en forfatteraften
forår og en om efteråret, og om vi kan arrangere mere, afhænger af den
økonomi vi kan skabe, dels ved salg af bøger, dels ved andre indsatser.
Foto:
Prototype af reolen Bogholmeren, tegnet af Heidi Kjær, Sandbogaard.

YIN YOGA PÅ SANVIG RÅDSTUE
Yin Yoga er en enkel yogaform der forbedrer din fleksibilitet og skaber mere bevægelsesfrihed i
kroppen. I Yin Yoga arbejder vi i simple stillinger, der løsner op omkring hofter, bækken, nakke og
skuldre – og ikke mindst omkring tæerne!
Men Yin Yoga gør mere end det. Yin Yoga forebygger og heler skader og
understøtter kroppens fordøjelse, udrensning og søvn, som er vitale for et langt
og sundt liv i harmonisk balance. Det er en intens yogaform, der får livskraften
til at strømme friere og kraftigere.
Yin Yoga er for alle med en krop.
Kom og vær med. Hver torsdag kl. 16-17 i Rådstuen. Hold øje med
hjemmesiden yinyogabornholm.dk for information om søndagshold,
juleworkshops mm, eller kontakt Siff Cecilie Mossin
yinyogabornholm@gmail.com
________________________________________________________________________________

GRATIS MORGENMAD PÅ STRANDEN
Traditionen tro serverede vi gratis morgenmad på stranden d. 22. juli.
Vejret var helt fantastisk.
Vi serverede kaffe/te, brød, ost og marmelade fra kl. 8:00. Morgenmaden
var sponsoreret af Schulstad, Sandvig Camping og BKI kaffe. Claus
havde sørget for, at Fritz fra Chr.ø kom og spillede harmonikamusik. Det
var en helt fantastik morgen, som vi håber, du nød sammen med os.

Anders, Vibeke, Elsebeth og Claus
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Jul i fyrtårnet
Vi åbner dørene kl.11 lørdag d.3 og søndag d. 4
december. I fyrpasserhuset er der mulighed for at
få varmen, og gøre nogle spændende indkøb og
nyde noget lunt at spise og drikke.

Fyrtårnet er åbent så man kan komme op og nyde
udsigten og snuse til atmosfæren i de gamle bygninger.

Begge dag kl. 13 er der guidede tur i området.
Traditionen tro vil der være noget at dufte til, smage på og en fryd for øjet. Igen i år vil der været
varmet godt op i fyrpasser stuerne hvor man kan
samle inspiration og gøre nogle juleindkøb.

STRAND HOTELLET
JULEMARKED
Søndag den 4.december
Kl.10.00-18.00
Tombola, underholdning
og mulighed for at købe
lidt mad og drikkelse
JULEUDSTILLING
ENGHOLMS BRÆNDPUNKT
Fredag den 25.11. til og med søndag den 27.11.
Indgang Bredgade Sandvig

JUL OG NYTÅR I SANDVIG

Julehygge i
Fra fredag d. 25. november vil vi, i weekenderne, holde
åbent fra kl. 13 -17.30. Ugen op til jul har vi ekstra åbent i
alle hverdagene fra tirsdag d. 20. til fredag d. 23. december
- også fra kl. 13 - 17.30.
Du kan, i julemåneden, købe dit juletræ hos Dideriks Veranda og lave din egen juledekoration, af materialer som vi
har samlet i naturen.
Lørdag d. 26. november fra kl. 14-17 får vi besøg af Lars
Holmsted, som klipper sine smukke julefugle, hvor man kan
komme og klippe med. Samtidig har vi besøg af Susanne
Fagerlund, som strikker de fine futter og karklude, her kan
du også få nogle gode tips. Derudover griller vi lækre Hallegaard pølser, som du kan nyde til en øl, vand, vin eller et
glas varm solbær drik.

Vi glæde os til en dejlig
julestemning i vores
smukke Sandvig i
Dideriks Veranda,
Strandpromenaden 5

Karoline le Dous
Husflid Udsalg
Åbent den 1. weekend i advent
Fredag lørdag 10.-18.00 søndag 10.-15.00

KERAMIK GRAFIK AKVAREL MALERI
Ben Woodhams Lene Degett Mia Zebitz Larsen
Anne-Lise Olsen Aase Meyer Josva Kleist
Maja Frendrup Barbara Sørensen
ÅBENT: Fredag 13.00-17.00 Lørdag 11.00-17.00
Søndag 11.00-15.00
Www.brandpunkt.dk

Åbent hele året onsdag-lørdag
10.00—18.00
Hammershusvej 31, Sandvig
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JULESTUE I RÅDSTUEN
Lørdag den 26.11 og søndag den 27. 11
kl. 11.00 – 16.00 er der julestue i
Rådstuen på Strandpromenaden. Der er
salg af håndlavede produkter. Stort
udvalg af unikke julegaver og julepynt.
Der er salg af gløgg, æbleskiver og
kaffe.

JULETRÆSTÆNDING PÅ SANDVIG SCENEPLADS OG JULETRÆSFEST
PÅ CAFÉ VÆRFTET
Søndag den 27.
november kl. 15.00
ankommer julemanden
og tænder for juletræet.
Når børnene har fanget
alt fra julemandens
godtepose, følger vi med
julemanden til Cafe
Værftet
til den årlige juletræsfest
NYTÅRSAFTEN I SANDVIG 2016
Kom og vær med til nytårsfakkeltog
Traditionen tro arrangerer Foreningen
Sandvig et fakkeltog fra Sandvig Havn
igennem byen og tilbage til Sandvig gamle
Rådstue.
I Rådstuen byder vi på et glas champagne
og kransekage.
Alle er velkommen til at takke for det gamle
år og skåle for et godt 2017

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

KORT NYT FRA FORENINGEN
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___________________________________________________________
DET NÆSTE BESTYRELSESMØDE ER DEN 21. NOVEMBER KL.17.00 I RÅDSTUEN
FJERNEVARME; projektet skrider planmæssigt frem og gravning påbegyndes i Sandvig i efteråret
2017.
BADEBRO & TOV; som mange sikkert har bemærket så
holdt vores tov og dækket på badebroen ikke til de mere end
2 ugers kraftige bølger. BRK, Ole Holm Pedersen, havde
overvejet at tage dækket af badebroen ned i starten af
oktober, men vurderede at vente til efter efterårsferien, hvor
flere kunne have haft glæde af den. En fin tanke, men
desværre ville vejret det anderledes.
Ved lejlighed vil Nytte og Ejgil stå for at bjærge tovet og vi
vil herefter se om det kan bruges til foråret.

TRÆTERRASSEN PÅ STRANDPROMENADEN har fået
tæsk af bølgerne. BRK, Morten Bach Jørgensen har bedt
tømrerne fra Vej og Park om at kigge på skaderne. Hvis de er
begrænsede så udbedres de. Hvis de er omfattende vil der
tages nærmere stilling til sagen.
SANDVIG ÅBENT HELE ÅRET;
Vidste I at der er 50 erhvervsdrivende i Sandvig? Det er der når man tæller alt med..;-)
I Sandvig er der Butikker, Gallerier, Hoteller, Restauranter m.f. der har åbent hele året rundt, og vi
vil i fremtiden gøre en indsats for at gøre opmærksom på at Sandvig er en helårs-by.Se mere på
www.sandvig.info
SAUNA;
Der arbejdes forsat på at få en sauna i Sandvig Havn.
GRATIS HUNDEPOSER;
To steder i byen vil der komme hundeposer op. Der vil blive
sender en separat e-mail med detaljerne. Vi mangler en person
som vil stå for at sætte nye poser op løbende. Poserne er
sponsoreret af BRK.
MUSIKFESTIVAL; bliver igen afholdt i 2017 i uge 29.
ELEKTRONISK NYHEDSBREV;
Skrive en mail til kontakt@sandvig.info, hvis du vil modtage
løbende nyheder fra foreningen.
Kjeld
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FLOT
OPBAKNING
TIL
KULTUR– OG NATURSTIEN

Kort om rydning: Efter et flot samar bejde mellem Natur styr elsen, Bor nholm, Nytte og Niels-Jørn om
afmærkning og fældning af træer samt stor opbakning fra lokale frivillige hjælpere er rydnings arbejdet
næsten færdigt. Der mangler kun at blive samlet gyvel i kanten af Gasterenden og i toppen af Kokleven.
Dette har taget to fældnings dage og tre rydningsdage samt nogle ture med Anders fra Naturstyrelsen. En
stor tak til de mange frivillige.
Naturstyrelsen har r yddet op til Høj Meder og de står for opfør elsen af tr apper ne.
Projektgruppen er nu i gang med formidlingsarbejde, herunder fremstilling af en folder og indsamling af
historiske fakta og fortællinger til bl.a. apps og hjemmeside.
Det nye: For eningen Bor nholm har givet tilsagn om Kr .5000,– til projektet.

KOM OG VÆRE MED
TIL SLUTRYDNING AF GASTERENDEN OG KOKLEVEN
LØRDAG DEN 19. NOVEMBER KL.10.00
MØDESTED: For enden af campingpladsen ved boldbanen
MEDBRING: Arbejdshandsker, havesaks, gode sko/støvler, lidt mad og drikke
ARBEJDSLEDERE: Nytte og Svend Erik
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Sæt
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i kalenderen

Lørdag den 19. november

Slutrydning af Gasterenden og Kokleven kl.10.00

Mandag den 21. november

Bestyrelsesmøde i Rådstuen kl.17.30
Den 1. weekend i advent
Julehygge i Dideriks Veranda kl. 13. – 17.30
Juleudstilling, Engholms Brændpunkt kl. 13.-16.00
Jule hos Karolines Husflidsudsalg kl. 10. – 18.00

Fredag den 25. november

Lørdag den 26. november

Julestue i Rådstuen kl. 11. – 16.00
Julehygge i Dideriks Veranda kl.13. – 17.00
Juleudstilling, Engholms Brændpunkt kl.11. – 17.00
Jul hos Karolines Husflids Udsalg kl.10. – 18.00

Søndag den 27. november

Julestue i Rådstuen kl.11.- 16.00
Juletræstænding Sandvig Sceneplads kl.15.00
Juletræsfest på Café Værftet ca. 15.30
Juleudstilling, Engholms Brændpunkt 11. – 15.00
Jul i Husflids Udsalg kl. 10. – 15.00

Lørdag den 3.-søndag den 4. december Jul i Fyrtårnet kl.11.00. Guidede tur kl. 13.00
Søndag den 4.december
Julemarked på Strandhotellet kl.10. – 18.00
Onsdag den 7. december

Forfatteraften kl.19.00 i Dideriks Veranda

Tirsdag den 20. – den 23. december

Julehygge i Dideriks Veranda kl. 13. – 17.30

Hver tirsdag
Hver onsdag
Hver torsdag
Første søndag i måneden

Tegnefællesskab i Rådstuen kl. 16. 18.00
Gymnastik i Rådstuen Kl. 16.30 – 18.00
Yin Yoga i Rådstuen kl. 16. 17.00
Fællesspisning i Rådstuen kl. 18.00

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
Den første søndag den i måneden

Fællesspisning i Rådstuen kl.18.00

Hver tirsdag

Tegnefællesskabet i Rådstuen kl. 16.00-18.00

Hver onsdag

Gymnastik i Rådstuen kl. 16.30.- 18.00.

