
Grundejerforeningen Henne Strand

60-ÅRS-JUBILÆUMSFEST FOR GRUNDEJERFORENINGENS 
MEDLEMMER DEN 16. OKTOBER KL. 18 I BLÅBJERG FRI-

SKOLES SAL, KLINTINGVEJ  170, STAUSØ.
Også i år er der sket mange positive ting i grundejerforenings-regi ved 
Henne Strand. Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi i år ændrer det tra-
ditionelle og velbesøgte midtvejsmøde i efterårsferien til en medlemsfest.

Og der er nok at fejre. Først og fremmest har foreningen haft 60-års-
jubilæum, men der er også andre begivenheder: Vi har aldrig fejret 
færdiggørelsen af asfalteringen af hovedvejene, udgivelsen af Hen-
nebogen, indvielsen af den ny bro i juli, renoveringen af udsigtshøjen 
midt i byen, cykelstierne og genskabelsen af Filsø. Hertil kommer den 
kommende lokalplan – forhåbentlig med mange GHS-fingeraftryk.                                                                                                                                
Alle sammen initiativer, der har medvirket til at gøre Henne Strand mere 
attraktiv.
Bestyrelsen indbyder derfor til et stort anlagt festarrangement i Blåbjerg 
Friskoles pyntede sal og fællesspisning og vellyd: Musik og mad.

Restaurant Stausø leverer maden – hovedret og dessert – grundejerfor-
eningen står for drikkevarerne, og den forrygende trio ”Det syngende 
Selskab” leverer hits fra operaens, operettens, musicalens og populær-
musikkens verden. 3 operasangere med baggrund i Det kongelige Teater, 
Den jyske Opera m.fl. samt en pianist står for underholdningen. 

Læs om arrangementet, tilmelding og betaling på side 2 og 3.
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Aftenens program: 
Kl. 18.00: Velkomst og crazy opvarmning.
Kl. ca. 18.30: Hovedretten serveres. Den
fri bar med vin, øl og vand åbner.
Kl. ca. 19.30: Vore sangere indtager
scenen med kendte og mindre
kendte men indsmigrende toner.
Kl. ca. 20.30: Så er det tid til
dessert og kaffe.
Kl. ca. 21.00: Endnu en tur
i musikkens univers.
Omkring kl. 22: Afslutning.

Deltagerbetaling
Prisen for voksne for hele arrangementet 
er 190 kr. pr. person. For børn til og med 12 
år kr. 100 pr. person.
Tilmelding og betaling kan enten ske via net-
bank til Nr. Nebel Sparekasse. Bemærk én konto for voksne – 9682 – 
0000772828 – og én for børn – 9682 – 0000772836. Husk besked til mod-
tager: Adressen på Jeres sommerhus.

Eksempel vist her er ind-
betaling for 2 voksne med 
hus på Svalevej 20. Husk 
at det er væsentligt, at det 
er sommerhusadressen med 
nummer i Henne. Der er 20 
bogstaver/tal til rådighed i 
rubrikken.

Sidste frist for tilmelding 
og betaling 4. oktober. 
Begrænset deltagertal efter 
først til mølle-princippet. 

Ønsker medlemmerne ikke at tilmelde sig og betale over nettet, kan tilmel-
ding og betaling ske i Købmand Hansens Feriehusudlejning, Strandvejen 
430, Henne Strand. Tlf. 76524311. Også her er sidste frist den 4. oktober.

HUSK AT ANFØRE SOMMERHUSADRESSEN. 

Kære grundejerforening!
Jeg vil ønske jer stort tillykke med 
jeres godt og vel 60-års jubilæum. 
Gennem årene har I på fantastisk vis 
udviklet det eftertragtede sommer-
husområde, så I og jeres gæster rigtig 
kan nyde de velbeliggende sommer-
huse i den enestående klitnatur. 
Jeres mange innovative tiltag og det 
store arbejde, I gør for at bevare 
områdets idyl og særegenhed, gør jer 
til et forbillede for mange grundejer-
foreninger.

Jeg skal også hilse fra min forvalt-
ning, som sætter stor pris på det samarbejde, I har, selvom I ikke 
altid er enige. Jeg håber, at den ny lokalplan vil gøre det nemmere 
for alle, der vil bygge eller ombygge, og at planen fremadrettet sikrer 
områdets mange kvaliteter.

Jeg håber, I får en rigtig god jubilæumsfest den 16. oktober!

VELKOMMEN TIL GRUNDEJERFORENINGENS 
60-ÅRS-JUBILÆUMSFEST 
Den 16. oktober kl. 18 i den pyntede sal i Blåbjerg Friskoles sal, 
Klintingvej 170, Stausø. 
Midtvejsmødet er denne gang ændret til en 60-års-jubilæumsfest. Besty-
relsen inviterer ud over medlemmerne nogle få udvalgte samarbejdspart-
nere, som vi i det daglige har et positivt samarbejde med.

For at sikre kvaliteten er foreningen indgået i et samarbejde med Restau-
rant Stausø, der leverer deres kendte og lækre mørbradgryde med ris eller 
kartofler m.m. og diverse desserter og med Det syngende Selskab, der vil 
vælte forsamlingen med bevægende musik, udfordrende humor og lidenskab.

Eksempel på tilmelding for 
to børn på samme adresse.

Gylling Haahr, borgmester i Varde Kommune
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Den 16. juli var grundejerforenin-
gens ny bro færdigmonteret. 
Det har været en meget lang og sej 
proces, som startede tilbage i 2006, 
hvor daværende Blåbjerg kommune 
lovede GHS at etablere og betale en 
ny bro for enden af Gejlbjergvej som 
en gestus inden kommunesammen-
lægningen i 2007. Man nåede det 
imidlertid ikke, og den ny Varde 
kommune hverken kunne eller ville 
vedstå sig løftet om at etablere en 
ny bro. Så måtte GHS selv i gang 
med at spare pengene sammen, 
og efter flere års henlæggelser 
fik bestyrelsen generalforsamlin-
gens mandat til at etablere den 
ny stålbro med det slanke design.                       
Herefter fulgte jordbundsundersø-

gelser, licitation, kontraktaftaler 
m.v. Sidst men ikke mindst skulle 
alle godkendelser, byggetilladelser 
m.v. samt tilladelse fra bredejeren 
– Aage V. Jensens Naturfond – 
godkendelser fra Naturstyrelsen, 
Varde kommune, Varde Museum 
og Fredningsnævnet på plads. Det 
lykkedes alt sammen, og nu står 
den smukke bro der. 
Broen er for langt hovedparten 
finansieret af GHS, endvidere har 
ejeren af Henne Mølle Å badehotel 
Sammenslutningen af Fri Funk-
tionærer i Odense doneret 50.000 
kr. til broen og EU og Ministeriet 
for By, Bolig og Landdistrikter har 
givet tilsagn om 100.000 kr. i støtte 
i form af LAG midler. 

Cykelparkering ved broen
Med den ny bro bliver det meget 
nemmere at passere med både cyk-
ler, barnevogne og rollatorer m.v. 
Nord for broen er der opsat cykelsta-
tiver, der bruges flittigt, og bidrager 
til, at cyklerne ikke ligger og flyder 
på adgangsvejen. Det forventes, at 
tilsvarende stativer etableres på 
sydsiden.

Nye cykelstier
Varde kommune, Aage V. Jensens 
Naturfond og Naturstyrelsen har 
i foråret og sommeren afsluttet 
arbejdet med den længe ønske-
de cykelsti langs Porsmosevej, så 
nu kan der cykles i sikkerhed fra 
Henne Strand til Vejers med afstik-
kere til både Filsø og Kærgård 
Plantage. Også cykelstien til Neder 
Fiddevejen og Henne Stationsby er 
færdiganlagt.

Cykelstien er bl.a. finansieret af 
GHS og blev indviet den 9. septem-
ber af bl.a. formanden for plan og 
teknik, Preben Olesen.

Udsigten
Også Udsigtshøjen ved Klitvej 
har fået en ansigtsløftning med 
nye trapper og stier og fjernelse 
af rosa rugosa. Beplantning med 
græs og hjelme sker i dette efterår 

samtidigt med en mindre justering 
af trappen ved Vævestuen. Endnu 
mangler nye bænke m.m., som for-
ventes etableret til næste forår.                                                                                                                          
Udsigtshøjen er et sårbart og udsat 
område, der er dybt afhængigt af, 
at både voksne og børn  undgår at 
grave eller på anden måde beska-
dige den nyanlagte bevoksning, så 
længe den ikke har fået rigtig fat.

Stierne på de klitfredede
områder
Naturstyrelsen har meddelt, at den 
ikke længere har økonomi til at 
vedligeholde stierne gennem de klit-
fredede områder til havet. Indtil i 
dag har GHS vedligeholdt stierne 
uden for klitfredningslinien, mens 
Naturstyrelsen har taget sig af de 

Broen over Henne Mølleå

SIDEN SIDST
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fredede områder. GHS har herefter 
rettet henvendelse til Varde kom-
mune om, at kommunen overtager 
opgaven med at samle trafikken – 
og dermed slitagen - gennem klito-
mrådet. Da der er tale om mellem 5 
og 6 kilometer sti, er det ikke bare 
noget, GHS kan påtage sig. 

Tuttesbjerg
Der er nu etableret en alternativ 
og mindre stejl adgang til toppen 
øst om udsigtsklitten. Trætrappen 
er vanskelig og dyr at vedligeholde, 
idet den rådner, så en ny løsning 
– enten en nedlæggelse eller en 
opbygning med et vejrbestandigt 
materiale - må drøftes ved lejlighed.

Sandproblemer på Fasanvej
GHS har hvert år problemer med 
sandfygning og naturlig og menne-
skeskabt nedskridning på Fasanvej 
med efterfølgende fastkørte biler og 
ødelæggelser af vejoverfladen. GHS 
arbejder i øjeblikket i samarbejde 
med Varde kommune på at få byg-

get en lav mur for at undgå ned-
skridningerne og på at asfaltere en 
del af vejen, så sandet bliver lettere 
at fjerne.

Vandproblemer på
Lyngbo hede
Foranlediget af sidste års høje 
vandstande i området er der sat en 
række tiltag i værk: Dels bliver for-
bindelsen til afvandingskanalen for 
enden af Gøgevej lukket af Natur-
styrelsen, dels bliver en restriktion 
ved en afløbsrist inde på heden for-
højet, så vandgennemstrømningen 
fra kanalen lettes.
GHS vil få en rapport omkring 
afløbsforholdene fra området udar-
bejdet af et konsulentfirma i Varde, 
men afventer et udspil fra Varde 
kommune om vedligeholdelsespla-
ner for kanalen og nødberedskabet 
ved nye oversvømmelser. GHS vil 
formentlig skulle grave en rende 
med stenopfyld ned til de vandføren-
de lag i undergrunden ved Regnspo-
vevej, så større mængder overflade-
vand ved pludselige omslag i vejret 
f.eks. fra frost til tø kan ledes bort.                                                                              
Den samme løsning vil formentlig 
blive anbefalet husejere med lavt 
liggende grunde i området.

Skiltning for enden af Gøgevej
Politiet har nu meddelt, at der frem-
over skal advares mod opsamling 
af ammunitionsdele på spræng-
ningspladsen på Lyngbo hede og 
for enden af Gøgevej . Skiltet bliver 
genopsat betalt af Naturstyrelsen 
og GHS.

Parkeringsproblemer –
den uendelige føljeton
Varde kommune har i foråret og 
sommeren gennemført en optæl-
ling af ledige parkeringspladser på 
udvalgte tidspunkter. Resultatet af 
undersøgelsen er hidtil forblevet en 
hemmelighed. Der synes dog ikke 
at være iværksat en indsats over 
for de forretninger, som dels har 
afspærret indkørslerne, dels har 
inddraget parkeringspladser til 
opsamling af affald mv. GHS har 
nu sammen med ejerforeningen, 
Henne Strand, og Varde kommune 
etableret yderligere 9 parkerings-
pladser på Klitvej, bl.a. med midler 
fra den nu – af uigennemskuelige 
årsager – nedlagte parkeringsfond.

Udskiftning af affaldssække
Varde Forsyning er nu gået i gang 
med at udskifte affaldssækkene 
med plastikcontainere. I Henneom-
rådet sker det dog først i 2015 i uge 
24-26 og med forudgående oriente-
ring af de omfattede.

Solnedgangsbænke
Der henstilles til, at der ikke etab-
leres synlige bænke på klittoppe, 
men at grundejerne placerer deres 
bænke forsænkede i klitten, så de 
ikke er direkte synlige.

Lokalplanforslaget
Ved udsendelsen af dette med-
lemsblad er Varde kommunes 
forslag til lokalplan endnu ikke 
blevet vedtaget. Først den 17. sep-
tember er bestyrelsen indkaldt 
til forhandlinger om det endelige 

resultat af høringsrunden. Både 
bestyrelsen og en række medlem-
mer og erhvervsdrivende har ind-
sendt høringssvar med ændrings-
forslag til kommunens udspil. Det 
er således nu, at Varde kommune 
skal demonstrere sin samarbejds-
vilje og sin forståelse for de lokale 
ønsker, og GHS’ forventninger er 
naturligvis, at vi møder stor imø-
dekommenhed over for vore syns-
punkter. Bestyrelsens høringssvar 
kan læses på www.ghs-henne.dk. 
Det endelige resultat vil også blive 
meddelt på hjemmesiden. 

Bestyrelsen

KOMMENDE ARRANGE-
MENTER I GRUNDEJER-
FORENINGEN

Jubilæumsfest den 16. oktober 
kl. 18 i Blåbjerg Friskoles sal. 
Ordinær generalforsamling lør-
dag den 12. april 2014 kl. 14 i 
Blåbjerg Friskoles sal. Strand-
rensning den 19. april 2014 kl. 
13 ved parkeringspladsen.

GRU N DE J E R F OR E N I N -
GENS HJEMMESIDE

På hjemmesiden er der utallige 
oplysninger til gavn for medlem-
merne. Her ligger også seneste 
nyt fra foreningen. Som en sær-
lig service kan medlemmerne 
tilmelde sig en mailservice, som 
annoncerer nye oplysninger.
Se www.ghs-henne.dk.
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Hvorfor Henne?
”Jeg kan bedst med åbne vidder. 
Nær ved havet vil jeg bo. Et par 
måneder om året, for at sjælen 
kan få ro”. Ulf Lundells poetiske 
ord i hans sang Åbent Landskab 
udtrykker så smukt, hvad jeg per-
sonligt gennem 53 år har følt og 
erfaret, når jeg hvert år vender 
tilbage til Henne Strand: Vester-
havet med dets bademuligheder, 
himlens skiftende lys over horison-
ten, de særligt smukke klitter, tra-
veture til Henne Mølleå eller Blå-
bjerg plantage, lærkesangen over 
Lyngbo Hede, cykelture til Filsø 
– ja, den på én gang både smukke 
og barske natur. Glemmes må hel-
ler ikke bylivet med gode butikker 
og spisesteder, arrangementerne 
med  musik, sang og dans enten 
på torvet eller i Danmarks æld-
ste vandrerhjem, Solfang. For mig 
derfor netop Henne Strand – mit 
uovertrufne feriemål.
Uhre, Lyngbovej. 

Hvorfor Henne?
Vi kom herud fordi forfædrene for-
elskede sig i den berusende natur 
for mange år siden. Det vidtstrakte 
hvide klitlandskab, de brede sand-
strande og brusende bølger og hede- 
og plantageområderne længere 
inde. Det åbner for helt alternative 
fritidsaktiviteter i eksotisk andre 
rammer – næsten som et udland få 
timer væk. Vi husker lufttræthe-
den, når vi kom til Vesterhavet de 

første dage. Det vilde landskab og 
den uforudsigelige natur fascinerer 
endnu – selv om det er tilgroet og 
blevet mere reguleret og asfalteret.
Skeel-Gørling, Timianvej.

Hvorfor Henne?
Naturen har altid spillet en stor 
rolle i mit professionelle og private 
liv. Med udgangspunkt i Henne 
Strand kan jeggå eller cykle til 
nogle af Danmarks fornemste loka-
liteter: Filsø, løvklitterne, klithe-
derne og de fine strandarealer. Og 
så gør det ikke noget, at Henne 
Strand er præget af søde menne-
sker og god service.
Aaby, Gøgevej.

Hvorfor Henne?
Henne er total nydelse på alle pla-
ner: Vidderne, højt til himlen, den 
friske havluft, stilheden, den brede 
strand, de høje klitter, den vilde 
natur, fuglene, harerne, rådyrene, 
krondyrene – alt inden for række-
vidde og lige for næsen. Og skulle 
man trænge til socialt samvær. 
Går man en tur ned i byen, hvor 
der året rundt er liv i butikker og 
spisesteder – uden at der er over-
rendt.
Skov, Regnspovevej.

Hvorfor Henne?
Henne er for os et fantastisk fri-
sted. Stadigvæk. Selv om vi er 
kommet her i over 25 år. Det bliver 
vi aldrig trætte af. Ja, Henne kan 

vi nærmest ikke få nok af. Vi kan 
li’ det som en kontrast til Østjyl-
land, hvor vi kommer fra. Hér føler 
man elementernes skiften, og hver 
årstid har sin helt egen charme. 
Vi bruger naturen flittigt – både 
går og cykler meget. Henne byder 
på skov, hede, by og strand inden 
for kort afstand – samt fred og ro. 
Hvad mere kan man forlange? 
Agger, Mågevej

Hvorfor Henne?
Fordi her er der en fred og ro, der 
kun kan give fred i sjælen, og som 
er et helle i en ellers travl og for-
jaget hverdag. Fordi her er natu-

ren i haven. Haren spiser græs, 
rådyret kommer forsigtigt listende 
og fasankokken gjalder ud over 
området, at her regerer han. Fordi 
her mødes man med familie og ven-
ner, og har masser af tid til at være 
sammen Fordi Henne Strand sta-
dig er en ferieby, og vi værner om 
det, fordi for os er det, det bedste 
sted på jorden.
Ladefoged, Gøgevej

HVORFOR HENNE STRAND

Lige før heksen antændes
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EN HENNEPROFIL
Mød Eigil Lauritsen

Det er muligt, at Eigil lige skal se 
folk an, inden han åbner sig over for 
dem. Over for mig og bladets tegner 
er han helt imødekommende, da 
vi aflægger visit i hans sommer-
hus på Rylevej. Vi møder en lun, 
selvironisk og næsten drenget-glad 
vært, der modtager i husets bar, 
som er en tinglyst del af huset og 
dermed sikret mod ændringer i 
al fremtid. Nu er baren ikke bare 
en bar, men nærmere et museum 
grundlagt af faderen, Folmer. Her 
er gamle avisudklip, fotografier, 
gammelt husinventar, en pladespil-
ler med 78-plader fra de gode gamle 
dage, en afdanket kvindegine med 
autografer og selvfølgelig en gal-
leriafdeling med malerier af malere 

med tilknytning til Henne igen-
nem tiderne. For Eigil er om nogen 
barn af Henne – fra stationsbyen 
til stranden. Og få har blandet sig 
mere i det lokale liv end Eigil. Han 
har stort set været formand for alle 
foreninger i området. I hvert fald 
for alle dem, som har støttet ung-
dommen.
I dag er han stadig medlem af 
diverse foreninger – er engage-
ret i arbejdet med unge autister, 
speedway, Henne festdage – med 
egen antikbod - Lions’ sommerhuse 
ved parkeringspladsen, sognefor-
eningen osv. Alt sammen for at 
skaffe penge til de unge og det 
folkelige arbejde i missionshuse, 
forsamlingshuse, ungdomsaktivi-
teter og -faciliteter i de syv sogne 
i den gamle Blåbjerg kommune – 
og selvfølgeligt frivilligt arbejde i 
lange baner. Gennem tiden ofte på 
bekostning af den familie, som er 
hans ét og alt. 3 børn, 3 svigerbørn 
og 11 børnebørn er det blevet til. 
Men Ruth – konen i huset – må 
lægge ryg til en del. Eigils spontane 
dispositioner har ikke altid været 
hendes kop te, så når de spidse 
kommentarer bliver afløst af uge-
lang tavshed, ved han, den er gal. 
(red: Er det en straf?).

Politisk er Eigil borgerlig, og  i en 
årrække har han været formand for 
den konservative vælgerforening i 

Blåbjerg kommune.  Han har altid 
været tiltrukket af partiets rum-
melighed og sociale ansvarlighed. 
Nu er han bestyrelsesmedlem for 
Varde kommunes konservative. 
Og han har været konservativ lige 
siden det andet valg, han kunne 
deltage i. Ved det første, stemte 
han på de radikale (Hilmer Bauns-
gaard), og det kan stadigt husere i 
hans drømme. Så vågner han badet 
i skrækkens og angerens koldsved.                                                                                                                     
I Varde går det godt for de konser-
vative, så de regner med et godt 
valg til efteråret.

Eigil er nok den største livskunst-
ner i Henneområdet. Som tredie-
generations vvs-er i Henne Stati-
onsby har han stået for en vældig 
udvikling af både farfaderens og 
faderen, Folmers, firma. Det vide-
reføres nu af hans søn Thomas og 
svigersønnen Bent og præger forsat 
udviklingen i strandbyen. Eigil er 
fortsat knyttet til firmaet, men nu 
som ansat. 

Ved siden af driver han og hustruen 
Ruth firmaet Sommerhusservice, 
der bl.a. laver reparationer, brolæg-
ninger, nedrivning m.m. Samtidigt 
er Eigil i fuld gang med at gøre 
familiens sommerhus til helårsbo-
lig, for inden længe flytter han med 
konen til strandbyen i et dejligt ind-
rettet hus med eget udekøkken. For 

Eigil og Ruth er friluftsmennesker 
-  og dertil vandrere om en hals. De 
har gjort næsten alle Europas yder-
områder – for år tilbage med inter-
rail og rygsæk, for hvor godtfolk er, 
kommer godtfolk til. Yndlingstu-
rene går til Norge og fjeldvandrin-
gerne dér. I det hele taget vandres 
der i familien. F.eks. vandringerne 
på Mortensaften langs Varde å med 
overnatning i telt og mortensand 
over bål. I november!!! Denne van-
dring er jævnligt tilbagevendende 
og har mange gange haft deltagelse 
af børn og børnebørn. Også vandre-
ruten fra Blåvand til Vejle er afprø-
vet med succes og terrængående 
følgevogn.

Næsten samtidigt med at medlem-
merne modtager dette blad, bliver 
Eigil folkepensionist. Det huer ham 
ikke helt, for han synes ikke, at 
han færdig med at arbejde. Vi, der 
i årevis har været afhængige af 
hans altid meget hurtige indsats 
for at løse problemer med huse 
m.m., kan ånde lettet op. Arbej-
det er hans liv – pension eller ej.                                                                                                                                              
 Her fra bladet ønsker vi til lykke 
og venter spændt på den dag, hvor 
Eigil bliver helt voksen.

phj/jb



Afsender:
Knud Sørensen
Spurvevej 15
6851 Janderup
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GRUNDEJERFORENINGENS BESTYRELSE

Formand:
Jens Bach Mortensen, Bøgevej 28, 6862 Tistrup.
Mobil: 2096 2800. bachmortensen@live.dk

Næstformand
Bjarne B. Jensen,  Møllegårdsvej 29, 6862 Tistrup.
Tlf. 75299455- /-76377914. bbj@chrconcrete.dk

Kasserer, vej- og stiansvarlig, adresseændringer:
Knud Sørensen, Spurvevej 15, 6851 Janderup.
Tlf. 7525 8642 eller 4036 9008. kbs200641@gmail.com

Sekretær:
Jens Husted, Kastanielunden 69, 6705 Esbjerg Ø.
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