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Se detaljeret 
program på 

bagsiden

Der vil være  
levende musik  
på Rav-torvet  
flere gange 

alle dage

Vi er en gruppe frivillige under Grund
ejerforeningen Vejers Strand, der sammen 
for 4. år i træk afholder Ravfestival i Vejers. 
Susanne og Bodil sætter programmet 
op og Vejers Venner sørger for alle de 
mange praktiske opgaver. Vi er stolte 
og glade for at så mange udstillere 
deltager i RavfestivalVejers.

Vejers er en lille strandby omgivet af 
det største militære øvelsesområde i 
Nordeuropas mod syd og øst, Vester
havet mod Vest og sommerhus/strand 
mod syd & nord. 

Arrangør: Ravudvalget og Vejers Venner
www.ravfestival-vejers.dk - www.facebook.com/ravfestival-vejers - www.facebook.com/vejersvenner

Vejers er et godt sted at samle rav, og 
mange professionelle kommer kørende 

både dag og nat for at lede efter rav 
på stranden. Vi vil gerne dele vores 
glæde og fascination for den lille 
strandby og for ravet med andre.

STED: Ravfestivalpladsen findes 
ved Ppladsen ved Strandhotellet, Ve

jers Havvej 105 og består af udstilling
stelte, experimentarium og vikingetelt.  

Ravtorvet samt foredragshuset på Vejers 
Havvej 89.

28., 29. og 30. september

Følg også
Ravfestival-Vejers 
og Vejers Venner

på Facebook 
Her kan du se et mere 

detaljeret program

ÅBENT  
ALLE DAGE 

KL. 11-16
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Arrangør: Ravudvalget og Vejers Venner
www.ravfestival-vejers.dk - www.facebook.com/ravfestival-vejers - www.facebook.com/vejersvenner

28., 29. og 30. september
ÅBENT  

ALLE DAGE 
KL. 11-16

FREDAG 28. SEPTEMBER 
Udstillingstelte 
Søren Johanson – Ravsnedkeren sælger flotte ravværker med ravstykker i træ.
Karin Nordmann – Udstiller og sælger spændende ravsmykker.
Vibeke Ditlevsen – Filter og udsmykker flotte ting med rav. Arbejdende værksted.
Sonja Eskam – Medbringer store flotte ravfund og fortæller ravhistorier.
Jonna Benjaminsen – Udstiller og sælger flotte ravsmykker.
Preben Wiig – Udstiller og sælger flotte ravsmykker.
Familien Gejl – Viser deres flotte ravfund og fortæller spændende historier.
Bodil Kristensen – Med rav, sten, træ, perler osv der kan skabes nye smykker af.
BIRK Danish Design – Sælger unikke håndstrikkede tørklæder dekoreret med rav.
Bibi Hansen – Sælger og udstiller spændende keramik med rav.
Tine Hørup – Sælger og udstiller unikke smykker af rav, læder og horn.
Søren Ole Nielsen – Viser, hvordan ravhjul bruges.
The Amber Store – Fra Stettin. Sælger og viser flotte ravklumper og smykker.
Ravlygten – Sælger og demonstrerer ravlygter.
Hvide Sande Rav – sælger og viser deres flotte ravstykker og store ravklumper.
Amberwood v/Marta Wlodarska – Fra Berlin, sælger maritime flotte ravsmykker.
Schlowomir – Fra Polen med unikke små ravkunstværker.

Vikingeteltet 
Søren Carlsen – slår lejr og arbejder med vikingeredskaber og rav.

Ravtorvet
Peter’s bod – Informations/salgsbod. Sælger ravøl og billetter til Ravsafari.
Gitte’s bod – Sælger sandwich, kaffe og kager.

Vejers Havvej 89
Kl. 14  Maik Graf Von Leonstein– Dukketeater på tysk/dansk om at samle rav.
Kl. 16  Ravsafari med erfarne ravsamlere– P-pladsen ved Strandhotellet. Billetter 
købes i Peter´s bod. Pris 50 kr, pr. voksen, børn iflg. med voksne gratis. 

LØRDAG 29. SEPTEMBER  
Udstillingstelte 
Hvide Sande Rav – Sælger og viser deres flotte ravsmykker og store ravklumper.
Sune Mock – Viser meget store sjældne ravfund.
Søren Johanson – Ravsnedkeren sælger flotte ravværker med ravstykker i træ.
Karin Nordmann – Udstiller og sælger spændende ravsmykker.
Vibeke Ditlevsen – Filter og udsmykker flotte ting med rav. Arbejdende værksted.
Sonja Eskam – Medbringer store flotte ravfund og fortæller spændende ravhistorier.
Jonna Benjaminsen – Udstiller og sælger flotte ravsmykker.
Preben Wiig – Udstiller og sælger flotte ravsmykker.
Familien Gejl – Viser deres flotte ravfund og fortæller spændende historier.
Bodil Kristensen – Med rav, sten, træ, perler osv der kan skabes nye smykker af.
BIRK Danish Design – Sælger unikke håndstrikkede tørklæder dekoreret med rav.
Bibi Hansen – Sælger og udstiller spændende keramik med rav.
Tine Hørup – Sælger og udstiller unikker smykker af rav, læder og rav.
Ravslibere fra Fanø – Flotte ravsmykker og andre ting med rav udstilles og sælges.
Inge Olesen – Arbejdende værksted - pileflet med rav
Jytte Krarup – Udstiller og sælger ravsmykker.
Kirsten Carlsen – Sælger formstøbt Ravsæbe.
Søren Ole Nielsen – Viser, hvordan ravhjul bruges.
Amberwood v/Marta Wlodarska – Fra Berlin, sælger maritime flotte ravsmykker.
Schlowomir – Fra Polen med unikke små ravkunstværker.
Gert Ravn – Giver opskrift på ravsnaps og fortæller gode ravhistorier.
Thomas Kristensen – Sælger og fortæller om sin bog ”Det Store I De Små”.
Kl. 18.00 – Generalforsamling i Dansk Ravklub 
Ravlygten – Sælger og demonstrerer ravlygter.

Vikingeteltet
Søren Carlsen – Slår lejr og arbejder med vikingeredskaber og rav.

Eksperimentarium 
Kom og lav din egen kese. En kese er et net, som du ”fanger” rav i. Den er en uund-
værlig hjælper, når du er på ravjagt.
Kl. 1315 – Formand for Dansk Ravklub Anders Damgaard - Medbring dine egne 
ravklumper med insekter, planter eller anden spændende indslutning. Se det ind-
kapslede i stereolup og få sat navn og vurdering på indslutningen 

Kl. 1315 – POP-UP museum ved museumsinspektør Jens G. Lauritsen
Steffen Rønne – Experimenterer med rav.

Ravtorvet
Kl. 10 og 16 – Ravsafari med erfarne ravsamlere. P-pladsen ved Strandhotellet. 
Billetter købes i Peter´s bod. Pris 50 kr, pr. voksen, børn iflg. med voksne gratis. 
Peter’s bod – Informations/salgsbod. Sælger ravøl og billetter til Ravsafari.
Gitte’s bod – Sælger sandwich, kaffe og kager.
Folkedansere – Vil danse og vise deres flotte dragter i løbet af dagen .
Kl. 11 – Fællessang med kor (tag mobilen med)
Kl. 12 – Vokalensemblet Round about Vocals (RAV) synger
Kl. 1215 – Ansigtsmaling med rav, sten og strandskaller.
Kl. 14 – Utraditionelt ravmodeshow med flotte ravsmykker. 
Kl. 21 – Ravskattejagt med Ravlygten. Mødested P-pladsen ved Strandhotellet. Hvor 
du med ravlygter via de ultraviolette stråler finder ”ravskatte” på stranden. Ravlygter 
kan lånes. Arrangør: Ravlygten. Pris kr. 50 pr. voksen. Børn gratis.

Vejers Havvej 89
Kl. 12 og 14  Maik Graf Von Leonstein –Dukketeater på tysk/dansk om at samle rav.
Kl. 15.30  Præst Thomas Kristensen – Fortæller om sin bog og andre spændende 
historier, om det at finde rav.

SØNDAG 30. SEPTEMBER 
Udstillingstelte
Hvide Sande Rav – Sælger og viser deres flotte ravsmykker og store ravklumper.
Søren Johanson – Ravsnedkeren sælger flotte ravværker med ravstykker i træ.
Karin Nordmann – Udstiller og sælger spændende ravsmykker.
Vibeke Ditlevsen – Filter og udsmykker sine ting med rav. Arbejdende værksted.
Sonja Eskam – Medbringer store flotte ravfund og fortæller spændende historier.
Jonna Benjaminsen – Udstiller og sælger flotte ravsmykker.
Preben Wiig – Udstiller og sælger flotte ravsmykker.
Familien Gejl – Viser deres flotte ravfund og fortæller spændende historier.
Bodil Kristensen – Med rav, sten, træ, perler osv der kan skabes nye smykker af.
BIRK Danish Design – Sælger unikke håndstrikkede tørklæder dekoreret med rav.
Bibi Hansen – Sælger og udstiller spændende keramik med rav.
Tine Hørup – Sælger og udstiller unikker smykker af rav, læder og horn.
Ravslibere fra Fanø – Flotte ravsmykker og andre ting med rav udstilles og sælges.
Kirsten Carlsen – Sælger formstøbt ravsæbe.
Inge Olesen – Arbejdende værksted – pileflet med rav.
The Amber Store – Fra Stettin. Sælger og viser flotte ravklumper og smykker.
Amberwood v/Marta Wlodarska – Fra Berlin, sælger maritime flotte ravsmykker.
Schlowomir – Fra Polen med unikke små ravkunstværker.
Ravlygten – Sælger og demonstrerer ravlygter.

Vikingeteltet
Søren Carlsen – Slår lejr og arbejder med vikingeredskaber og rav.

Eksperimentarium 
Kom og lav din egen kese. En kese er et net, som du ”fanger” rav i. Den er en uund-
værlig hjælper, når du er på ravjagt.
Kl. 1114 – Formand for Dansk Ravklub Anders Damgaard - Medbring dine egne 
ravklumper med insekter, planter eller anden spændende indslutning. Se det ind-
kapslede i stereolup og få sat navn og vurdering på indslutningen 
Steffen Rønne – Experimenterer med rav.

Ravtorvet
Kl. 10 – Ravsafari med erfarne ravsamlere. P-pladsen ved Strandhotellet. Billetter 
købes i Peter´s bod. Pris 50 kr, pr. voksen, børn iflg. med voksne gratis.
Peter’s bod – Informations/salgsbod. Sælger ravøl og billetter til Ravsafari.
Gitte´s bod – Sælger sandwich, kaffe og kager.
Kl. 13 – Ravmænd i den varme stol - Interview med erfarne ravsamlere om deres 
passion for rav.
Kl. 14.00 –Utraditionelt ravmodeshow med flotte ravsmykker.

Vejers Havvej 89
Kl. 12 og 14  Maik Graf Von Leonstein – Dukketeater på tysk/dansk om at samle rav 
på stranden.
Kl. 15 – 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.

Ravfestivalpladsen findes ved ppladsen ved Strandhotellet, Vejers Havvej 105  
og består af udstillingstelte, eksperimentarium, vikingetelt, teater/foredragshus samt Ravtorvet.

• Vejers Havvej 89 (Die Hyggelige Dänen) Foredrag og dukketeater.
• Ravsmeden sælger, reparerer og kreerer ravsmykker. Der vil også være rav-

skole for børn.

• Flittig Lise Workshop filt din egen ravklump lørdag og søndag kl. 13–15.
• Keramikhuset Ravsmykker, arbejdende værksted med rav, træ og honningstand.
• Byen vil summe af ravaktiviteter.

Levende musik på torvet og i byen flere gange dagligt. Fællessang på Ravtorvet hver dag kl. 11.00.


