
FREDAG 22. SEPTEMBER KL. 1200-1600

Udstillingstelt, Vikingetelt og Ravtorvet 
Udstilling af mange forskellige kreative ravkunstnere med sjældne flotte 
ravfund, rav med insekter og smykker. Arbejdende værksteder og udstilling af 
bøger om rav, ravsnapse, ravsæber, filt med rav, pileflet med rav, strik med rav 
og keramik med rav samt ravlygter og meget mere spændende.
Hvide Sande Rav. Sælger og viser deres flotte ravsmykker, store ravklumper 
samt perler og engle.
Karin Nordmann. Udstiller og sælger spændende ravsmykker.
Vibeke Ditlevsen. Filter og udsmykker sine flotte ting med rav. Arbejdende 
værksted.
Familien Gejl. Viser deres flotte ravfund. 
Bodil Kristensen. Medbring rav, sten, træ, perler osv der kan skabes nye sjove 
smykker af.
Birk Danish Design. Sælger unikke håndstrikkede tørklæder dekoreret med 
rav.
Ravlygten. Spændende oplevelser med ravlygter.
Peter’s bod. Sælger ravøl, ravsnaps og billetter til Ravsafari og til Naturbussen 
Gitte’s bod. Ravrøget laks med varm kartoffelsalat leveret af Strandhotellet. kr. 
50. Der sælges kaffe & kage leveret af Strandhotellet. Kaffen er gratis mellem 
kl. 15-16. Gitte sælger også kreativ ravpynt.
Vikingetelt. Søren Carlsen slår lejr ved Strandhotellet og arbejder med vikin-
geredskaber og rav.
Kl. 16. Ravsafari med erfarne ravsamlere. Mødested P-pladsen ved Strand-
hotellet. Tag sammen ned på stranden og få fortællinger af ravsamlerne om 
deres ravfund og gode historier. Billetter købes i Peter’s bod. Pris 50 kr. pr. 
voksen, børn iflg. med voksne gratis. Medbring evt. egen kese. 

LØRDAG 23. SEPTEMBER KL. 1100-1700

Udstillingstelt, Vikingetelt og Ravtorvet
Kl. 11. Åbning af Ravfestival-Vejers med fællessang
Kl. 11.30-15.30. Vurderingskonsulent Inge-Lise Berg fra Lauritz.com. Få dine 
gamle ravsmykker, ravfund og ravklumper vurderet. Sæt dit rav, ravsmykke og 
andre ravobjekter på auktion gennem Lauritz.com Esbjerg.
Hvide Sande Rav. Sælger og viser deres flotte ravsmykker, store ravklumper 
samt perler og engle.
Karin Nordmann. Udstiller og sælger spændende ravsmykker.
Vibeke Ditlevsen. Filter og udsmykker sine flotte ting med rav. Arbejdende 
værksted.
Familien Gejl. Viser deres flotte ravfund. 
Bodil Kristensen. Medbring rav, sten, træ, perler osv der kan skabes nye sjove 
smykker af.
Birk Danish Design. Sælger unikke håndstrikkede tørklæder dekoreret med 
rav.
Ravlygten. Spændende oplevelser med ravlygter.
Ravsliberen fra Fanø. Flotte ravsmykker og andre spændende ting med rav 
udstilles og sælges.
Inge Olesen. Arbejdende værksted - pileflet med rav
Jytte Krarup. Udstiller og sælger ravsmykker.
Henrik Mathiesen. Læser og fortæller spændende historier
Gert Ravn. Giver opskrift på ravsnaps og fortæller gode ravhistorier.
Kirsten Carlsen. Sælger hjemmelavet Ravsæbe.
Preben Wiig. Udstiller egne flotte og kreative brugsgenstande i rav.
Folkedansere. Vil danse og vise deres flotte dragter i løbet af dagen.
Kl. 12.30. Kerteminde Pige Brassband spiller.

Eksperimentarium - telt med rav experimenter og viden om rav
Telt for hele familien, hvor du udvider alle dine sanser med rav. Se, lugte, føle, 
høre om og lege med rav. Mange spændende aktiviteter med rav.
Kl. 10 og 16. Ravsafari med erfarne ravsamlere – mødested P-pladsen ved 
Strandhotellet. Tag sammen ned på stranden, og få fortællinger af ravsam-
lerne om deres ravfund og gode historier. Billetter købes i Peter’s bod. Pris 50 
kr, pr. voksen, børn iflg. med voksne gratis. Medbring evt. egen kese.
Kl. 12, 13 og 14: Naturbussen kører fra nedkørslen ved stranden. Billetter 
købes i Peter’s bod.
Kl. 13-16. Kom og lav din egen kese. En kese er et net, som du ”fanger” rav i. 
Den er en uundværlig hjælper, når du er på ravjagt.
Kl. 14-16. Formand for Dansk Ravklub Anders Damgaard. Medbring dine 
egne ravklumper med insekter, planter eller anden spændende indslutning. 
Se det indkapslede i stereolup og få sat navn og vurdering på indslutningen 
Kl. 14-16. POPUP-museum. Museumsinspektør Jens G. Lauridsen. Kom og vis 
dine oldtidsfund og få en snak om disse.
Steffen Rønne. Experimenterer med rav.
Bent. Laver dolke med skæfte af rav.
Peter’s bod. Sælger ravøl, ravsnaps og billetter til Ravsafari og til Naturbussen 
Gitte’s bod. Ravrøget laks med varm kartoffelsalat leveret af Strandhotellet kr. 

50. Der sælges kaffe & kage leveret af Strandhotellet. Kaffen er gratis mellem 
kl. 15-16. Gitte sælger også kreativ ravpynt. 
Vikingetelt. Søren Carlsen slår lejr ved Strandhotellet og arbejder med vikin-
geredskaber og rav.
Kl. 21. Ravskattejagt med Ravlygten. Mødested P-pladsen ved Strandhotellet
Ravskattejagt, hvor du med ravlygter via de ultraviolette stråler finder 
”ravskatte” på stranden. Ravlygter kan lånes. Arrangør: Ravlygten. Pris kr. 50 
pr. voksen. Børn gratis.

Foredragssalen på Strandhotellet
Kl. 13.30. Museumsinspektør Jens G. Lauridsen. Om danefæ og oldtidsrav-
fund.
Kl. 14. Jørgen Tøstesen. Om gamle dage, små anekdoter fra livet i Vejers.

SØNDAG 24. SEPTEMBER KL. 1100-1600

Udstillingstelt, Vikingetelt og Ravtorvet 
Kl. 11. Åbning af Ravfestival-Vejers med fællessang
Hvide Sande Rav. Sælger og viser deres flotte ravsmykker og store ravklump-
er.
Karin Nordmann. Udstiller og sælger spændende ravsmykker.
Vibeke Ditlevsen. Filter og udsmykker sine flotte ting med rav. Arbejdende 
værksted.
Familien Gejl. Viser deres flotte ravfund. 
Bodil Kristensen. Medbring rav, sten, træ, perler osv der kan skabes nye sjove 
smykker af.
Birk Danish Design. Sælger unikke håndstrikkede tørklæder dekoreret med 
rav.
Ravsliberen fra Fanø. Flotte ravsmykker og andre spændende ting med rav 
udstilles og sælges.
Kirsten Carlsen. Sælger hjemmelavet ravsæbe.
Inge Olesen. Arbejdende værksted – pileflet med rav..
Thomas Kristensen. Sælger og fortæller om sin bog ”Det Store I De Små” om 
at finde rav og andre kostbare perler.
Preben Wiig. Udstiller egne flotte og kreative brugsgenstande i rav.
Ravlygten. Spændende oplevelser med ravlygter.
Kl. 14. Gredstedbro kor synger.

Eksperimentarium - telt med rav experimenter og viden om rav
Telt for hele familien, hvor du udvider alle dine sanser med rav. Se, lugte, føle, 
høre om og lege med rav. Mange spændende aktiviteter med rav.
Kl. 10. Ravsafari med erfarne ravsamlere. Mødested P-pladsen ved Strand-
hotellet - Tag sammen ned på stranden, og få fortællinger af ravsamlerne om 
deres ravfund og gode historier. Billetter købes i Peter’s bod. Pris 50 kr, pr. 
voksen, børn iflg. med voksne gratis. Medbring evt. egen kese.
Kl. 11-13. Formand for Dansk Ravklub Anders Damgaard. Medbring dine egne 
ravklumper med insekter, planter eller anden spændende indslutning. Se det 
indkapslede i stereolup og få sat navn og vurdering på indslutningen.
Kl. 13-16. Kom og lav din egen kese. En kese er et net, som du ”fanger” rav i. 
Den er en uundværlig hjælper, når du er på ravjagt.
Steffen Rønne. Eksperimenterer med rav.
Bent. Laver dolke med skæfte af rav.
Eva Thovtrup. Sundhed – hvad rav er godt for
Michael Iversen. Udstiller sine rav-malerier, synger og fortæller ravhistorier.
Peter’s bod. Sælger ravøl, ravsnaps og billetter til Ravsafari og til Naturbussen 
Gitte’s bod. Ravrøget laks med varm kartoffelsalat leveret af Strandhotellet kr. 
50. Der sælges kaffe & kage leveret af Strandhotellet. Kaffen er gratis mellem 
kl. 15-16. Gitte sælger også kreativ ravpynt.
Vikingetelt. Søren Carlsen slår lejr ved Strandhotellet og arbejder med 
vikingeredskaber og rav.

Foredragssalen på Strandhotellet
Kl. 11. Smykkekunstner Bjarke Holtzmann. Fortæller om jet.
Kl. 12.30. Ravmænd i den varme stol. Interview, musik og sang af erfarne 
ravsamlere om deres passion for rav.
Kl. 14. Formanden for Den Danske Ravklub Anders Damgaard. Viser billeder 
og fortæller om de dyr og planter, der er indkapslet i ravet i millioner af år.
Kl. 15.30. Præst Thomas Kristensen. Han fortæller om sin bog ”Det store idet 
små” og om at finde rav og andre spænde fortællinger.

Spiserestauranter
Kl. 12-16 fredag, lørdag og søndag. Restaurant Knude Dyb & Røgeri. 
Rejer/Muslinger og en stor fadøl kr. 60. Lørdag er der rav i den og røgeriet har 
åbent med ny røget fisk og skaldyr. 
Lørdag. Nordic Rav Gryde kogt ned på ravøl. Dertil kartoffelpuré og salat. 
Pris 175 kr. Bordbestilling Nødvendig på tlf +45 7527 6767 el. +45 2034 6487
Vejers Grill. Fadøl og Ravhotdog sælges alle 3 dage til spotpriser.
Vejers Strand Drops Kogeri. Kom og smag vores “ravbolsjer”.
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Arrangør: Ravudvalget og Vejers Venner
www.ravfestival-vejers.dk - www.facebook.com/ravfestival-vejers - www.facebook.com/vejersvenner

22., 23. og 24. september


