
Grundejerforeningen Henne Strand

Bestyrelsen redegør for sommerens 
og efterårets aktiviteter baseret på 
Knud Sørensens omfattende foto-
dokumentation. Hør om planerne 
for en ny bro over Henne Mølleå, 
om de nye regler for renovation, 
om de afsluttede vejarbejder, om 
verserende deklarationsproblemer  
m.m.m. 

Her bliver der – traditionen tro - rig 
lejlighed til at påvirke bestyrelsens 
overvejelser og prioriteringer, men 
også plads til at hygge sig med hin-
anden. 
Som sædvanligt er grundejerfor-
eningen vært ved fornødne forfrisk-
ninger.  

Midtvejsmøde i GHS 
onsdag den 14. oktober kl. 19-21 i Solfang 

Historier fra Henne
torsdag den 15. oktober kl. 19-21 i Solfang

Foredrag v. historikeren Gert Ravn, 
Oksbøl, torsdag den 15. oktober kl. 
19 i Solfang. Gratis adgang for alle. 
 
Kom og hør historierne om Hen-
negaard, dommen og afbrændin-
gen af den gamle Lønnepræst, Jens 
Hansen Rusk, ved retterstedet på 

kanten af Fiilsø, for snart 400 år 
siden, om borgvolden på Fiilsø Ø 
– også benævnt Troldholm - og 
meget mere. 
For yderligere oplysninger 
– se f.eks. www.vardesyssel.dk, 
www.kulturminder.dk eller 
www.Hennegaard.dk. 



I grundejerforeningens vedtæg-
ter står der bl.a. følgende:

Foreningen arbejder for at beskytte 
områdets natur- og miljømæssige 
forhold og har herunder bl.a. indse-
ende med, at bestemmelserne i de 
tinglyste deklarationer overholdes 
på grundene i udstykningsområ-
det.

Denne del af vedtægterne har gen-
nem årene nok været det, der har 
givet bestyrelsen mest arbejde. Man 
har fra bestyrelsens side gang på 
gang påtalt overtrædelser af dekla-
rationerne over for den tidligere 
Blåbjerg kommune, men selv om 
denne har pålagt bestyrelsen denne 
opgave i vedtægterne, har den gang 
på gang vist sig handlingslammet 
og konfliktsky. Dog var der en tyde-
lig forbedring af dette forhold i de 
sidste par år af kommunens liv 
- men så kom kommunesammen-
lægningen, og man måtte faktisk 
begynde på ny. Heldigvis viser det 
sig, at den nye Varde kommune 
er væsentlig mere samarbejdsvillig 
på dette område, selv om sagsbe-
handlingstiden er urimelig lang. 
Vi arbejder imidlertid ufortrødent 
videre i bestyrelsen, og forsøger at 
leve op til vores valgsprog ”Kvalitet 
ved Henne Strand”.

For øjeblikket er der 3 sager, som vi 
arbejder på, og som, vi håber, snart 
finder sin afslutning.

Den første af disse sager er mod en 
grundejer, som har sat sig i hove-
det, at han ikke vil forsyne sit tag 
på sit sommerhus med et dække af 
lyng eller græs, selv om han ligger 
inden for det område, hvor der er 
tinglyst en deklaration med dette 
krav. Han har forsøgt at trække 
sagen i langdrag, hvilket på sin vis 
er lykkedes, idet sagen blev rejst 
for mere end 4 år siden. Den har nu 
været gennem alle instanser, han er 
for snart 2 år siden af kommunen 
blevet politianmeldt, og sagen er 
endelig fra politiet overdraget til 
retten, hvor vi nu afventer sagens 
endelige behandling.

For bestyrelsen er det helt uforståe-
ligt, at man ved køb af et sommerhus 
eller ved nyopførelse af et sådant 
ikke gennemlæser sit skøde og ser 
hvorvidt, der er tinglyst deklara-
tioner eller lignende. Man kører 
bare på for så pludselig at blive 
præsenteret for problemer, fordi 
naboer eller andre har klaget over 
udførelsen. I ovenstående tilfælde 
står der helt tydeligt i skødet, at der 
er tinglyst en deklaration, som bl.a. 
opstiller krav til såvel tagdækning 

Problemer med overholdelse af 
tinglyste deklarationer!
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som farvevalg på huset. Yderligere 
er det i skødet fremhævet, at huset 
skal dækkes med græs. Ved sin 
underskrift har den pågældende 
grundejer accepteret dette, alligevel 
forsøger han at snyde sig udenom.

En anden sag er opførelsen af en 
terrasse ved et hus på Fasanvej. 
Denne terrasse har kommunen god-
kendt, skønt der har været ind-
sigelser fra såvel naboer som fra 
grundejerforeningen. Alligevel har 
grundejeren fået tilladelse ud fra 
den betragtning, at kommunen ikke 
har ment, at man ud fra den gæl-
dende lokalplan har kunnet afslå 
ansøgningen.

Denne afgørelse har grundejer-
foreningen protesteret imod, idet 
vi mener, at terrassen er en så 
omfattende bygningsdel, at den har 
skullet behandles som en byggesag. 
Der er nedstøbt fundamentsokler 
til bæring af bjælker og øvrige kon-
struktioner. Vi har derfor påklaget 
afgørelsen til såvel Naturklage-
nævnet som til Statsforvaltningen 
for Syddanmark. Dette skete i maj 
måned 2oo9.
Naturklagenævnet har meddelt os, 
at den ikke kan gå ind i sagen, 
da det er en byggesag, men man 
har foreslået os at anke til Stats-
forvaltningen, hvilket vi allerede 
havde gjort. Statsforvaltningen har 
bedt kommunen om en udtalelse 
vedlagt sagens akter, og har bedt 
kommunen tilsende os en kopi af 
udtalelsen, som vi så har 14 dage 
til at kommentere fra modtagelsen. 

Vi har imidlertid ikke i skrivende 
stund modtaget en sådan, selv om 
kommunen fik brev fra Statsfor-
valtningen dateret 12. maj 2009. 
Dette illustrerer vidst tydeligt den 
langsomme sagsbehandling i for-
valtningen.

Den sidste sag drejer sig om grund-
ejere på Følfodvej, Gederamsevej, 
Bellisvej og Storkenæbvej, som alle 
ligger i et deklarationsområde, hvor 
der er krav til bl.a. farver på husets 
udvendige dele. Denne tinglysning 
er helt givet lavet for at få husene 
til at falde ind i naturen, idet kravet 
er mørke farver og med en tagdæk-
ning af græs eller lyng. Det er en 
gammel sag, idet den har verseret 
siden 1992, hvor den daværende 
formand for GHS Birgitte Kvist 
skrev til kommunen og klagede 
over de pågældende. Kommunen 
har givet flere påbud om, at disse 
grundejere skulle bringe forholdene 
i orden, nogle har gjort det, men 
mange har stadig forsøgt at undgå 
dette ved f.eks. at klage til Natur-
klagenævnet, som imidlertid har 
slået fast, at kommunen selvfølgelig 
var i sin ret til at fastholde krave-
ne om at overholde deklarationen. 
Imidlertid er der intet sket, og kom-
munen har tilsyneladende været 
konfliktsky. Sagerne er nu taget op 
i den nye Varde kommune, og vil 
blive behandlet snarest. Såfremt 
grundejerne ikke retter sig efter de 
udstedte påbud, vil der ske en poli-
tianmeldelse, for nu skal der ryddes 
op i sagerne.

[
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Det er bestyrelsens opfattelse, at 
såfremt man ikke kan leve med at 
have et hus i et område med disse 
restrikte deklarationer, så bør man 
søge efter et hus med en anden 
beliggenhed uden for et sådant 
deklarationsområde. Vi håber, at de 
grundejere, som snart vil få en hen-
vendelse fra kommunen, vil sørge 

for at bringe forholdene i orden, så 
vi undgår disse uheldige konfronta-
tioner, som tager så megen tid, og 
som medfører så mange ærgrelser 
for alle parter. 

Peter Bundgaard

Formand for GHS         

Den store vejrenovering af hoved-
vejnettet, som anbefalet i rappor-
ten fra ingeniørfirmaet Johansson 
og Karlstrup og vedtaget på gene-
ralforsamlingen i 2007, forventes 
afsluttet her til efteråret med udfø-
relse af tredje og sidste etape. 
Sidste etape er pålægning af ny 
belægning på den asfalterede del af 
Gøgevej samt den grusbelagte del op 
til afgreningen til Mågevej. Derud-
over asfalteres den nu grusbelagte 
Mågevej og en del af Hedelykkevej 
frem til udløb i Gøgevej, således at 
ringforbindelsen er sluttet, og tunge 
lastbiler kan returnere fra området 
uden ødelæggende vendemanøvrer.
Endvidere asfalteres den resteren-
de del af Vibevej og et mindre vej-
stykke af Rylevej frem til Ørnevej. 
begge er meget hårdt belastede. 
Se oversigts kort på næste side.

Vejrenoveringen, der som bekendt 
blev udbud i licitation med lave-

ste tilbud på 3.477.375 kr. inklu-
siv moms, blev overdraget firmaet 
Stýrup A/S.
Da foreningen ikke havde så stor en 
kontantbeholdning, blev det på gene-
ralforsamlingen i 2007 vedtaget, at 
arbejdet skulle udføres i 3 etaper i 
kraft af en midlertidig forhøjelse af 
kontingentet fra 500 til 1000 kr. i 3 
år med den betingelse, at forøgelsen 
blev anvendt til renoveringen.
Det forventes at tredje og sidste 
større etape udføres i ugerne 38 til 
41 i dette efterår.
Etape I: Den sydlige del af området 
omfattende Tranebærvej, dele af 
Gejlbjergvej og dele af Hjelmevej 
blev afsluttet i 2007 og kostede ca. 
1.373.000 kr.
Etape II: Midtbyen og den mellem-
ste del  omfattende den resterende 
del af Hjelmevej, Gyvelvej, Klitvej, 
Vibevej og Sneppevej, samt de 3 
mindre vejstykker af den stejle del 

Vejrenoveringen
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af Slåenvej, Gyldenrisvej og Hjel-
mevej. Pris 768.000 kr. 
Heraf betalte Varde Kommune ca. 
44.000 kr. til ekstra parkerings-
pladser i midtbyen, og andre pri-
vate grundejere betalte ca. 63.000 
kr. for asfaltering på egen grund. 
GHS del for etape II blev altså ca. 
661.000 kr.
Etape III er foreløbig estimeret til 
ca. 1.000.000 kr., men den endelige 
pris vil være afhængig af hvor let, 
arbejdet forløber, samt af diverse 
prisreguleringer på materialer.

Omkostningerne for etape I, II og III 
er foreløbig estimeret til 3.034.000 
kr. Hertil kommer mindre reno-
veringer af resterende grusveje og 
eventuelle fartdæmpere, så vi kom-
mer tæt på de ca. 3,5 million sva-
rende til licitationsresultatet. 
Disse resterende mindre arbejder må 
formentlig vente til næste år, når vi 
har penge til det, og kan for største-
parten sandsynligvis udføres under 
den almindelige vejvedligeholdelse.

KBS.

Vejrenoveringen 
Den!store!vejrenovering!af!
hovedvejnettet,!som!anbefalet!i!rapporten!
fra!ingeniÿr firmaet!Johansson!og!
Karlstrup!og!vedtaget!pÿ!
generalforsamlingen!i!2007,!forventes!
afsluttet!her!til!efterÿr et!med!udfÿr else!
af!tredje!og!sidste!etape.!!
Sidste!etape!er!pÿl ægning!af!ny!belægning!
pÿ!den!asfalterede!del!af!Gÿg evej!samt!
den!grusbelagte!del!op!til!afgreningen!til!
Mÿg evej.!Derudover!asfalteres!den!nu!
grusbelagte!Mÿg evej!og!en!del!af!
Hedelykkevej!frem!til!udlÿb !i!Gÿg evej,!
sÿl edes!at!ringforbindelsen!er!sluttet,!og!
tunge!lastbiler!kan!returnere!fra!
omrÿde t!uden!ÿde læggende!
vendemanÿvrer.!
Endvidere!asfalteres!den!resterende!del!
af!Vibevej!og!et!mindre!vejstykke!af!
Rylevej!frem!til!ÿr nevej.!begge!er!meget!
hÿr dt!belastede.!!
Se!oversigts!kort.!

!
Signaturer: 
Rÿdt !ny!belægning!
Grÿn !asfaltering!af!eksisterende!grusvej!
!
Vejrenoveringen,!der!som!bekendt!blev!
udbud!i!licitation!med!laveste!tilbud!pÿ!

3.477.375!kr.!inklusiv!moms,!blev!
overdraget!firmaet!Stÿr up!A/S.!
Da!foreningen!ikke!havde!sÿ! stor!en!
kontantbeholdning,!blev!det!pÿ!
generalforsamlingen!i!2007!vedtaget,!at!
arbejdet!skulle!udfÿr es!i!3!etaper!i!kraft!
af!en!midlertidig!forhÿj else!af!
kontingentet!fra!500!til!1000!kr.!i!3!ÿr !med!
den!betingelse,!at!forÿg elsen!blev!
anvendt!til!renoveringen.!
!!
Det!forventes!at!tredje!og!sidste!stÿr re!

etape!udfÿr es!i!ugerne!38!til!41!i!dette!
efterÿr .!
!

Etape I:!Den!sydlige!del!af!omrÿde t!
omfattende!Tranebærvej,!dele!af!
Gejlbjergvej!og!dele!af!Hjelmevej!blev!
afsluttet!i!2007!og!kostede!ca.!1.373.000!
kr.!
!

Etape II:!Midtbyen!og!den!mellemste!del!!
omfattende!den!resterende!del!af!
Hjelmevej,!Gyvelvej,!Klitvej,!Vibevej!og!
Sneppevej,!samt!de!3!mindre!vejstykker!af!
den!stejle!del!af!Slÿe nvej,!Gyldenrisvej!og!
Hjelmevej.!Pris!768.000!kr.!!
Heraf!betalte!Varde!Kommune!ca.!44.000!
kr.!til!ekstra!parkeringspladser!i!midtbyen,!
og!andre!private!grundejere!betalte!ca.!
63.000!kr.!for!asfaltering!pÿ! egen!grund.!!
GHS!del!for!etape!II!blev!altsÿ! ca.!661.000!
kr.!
!

Etape III!er!forelÿb ig!estimeret!til!ca.!
1.000.000!kr.,!men!den!endelige!pris!vil!
være!afhængig!af!hvor!let,!arbejdet!
forlÿb er,!samt!af!diverse!prisreguleringer!
pÿ! materialer.!
!
Omkostningerne!for!etape!I,!II!og!III!er!
forelÿb ig!estimeret!til!3.034.000!kr.!Hertil!
kommer!mindre!renoveringer!af!
resterende!grusveje!og!eventuelle!
fartdæmpere,!sÿ! vi!kommer!tæt!pÿ! de!ca.!
3,5!million!svarende!til!
licitationsresultatet.!!
Disse!resterende!mindre!arbejder!mÿ!
formentlig!vente!til!næste!ÿr ,!nÿr !vi!har!
penge!til!det,!og!kan!for!stÿr steparten!
sandsynligvis!udfÿr es!under!den!
almindelige!vejvedlige-holdelse.!

Signaturer:

Rødt ny belægning

Grøn asfaltering af eksisterende grusvej
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Ny gangbro over Henne Mølleå
Efter at vi nu er ved at have gen-
nemført den flerårige vejplan for 
opgradering af vore veje ved Henne 
Strand, arbejder vi i bestyrelsen 
med planer om at tilvejebringe det 
økonomiske og praktiske grundlag 
for etablering af en ny gangbro over 
Henne Mølleå.
Som alle, der ynder at gå en tur ved 
Henne Mølleå har erfaret, er den 
nuværende bro temmelig nedslidt 
af vejr og vind, og vi har stigende 
problemer med at holde broen i 
en forsvarlig og sikker stand året 
rundt. Den nuværende bro er nok 
ca. 15-20 år gammel og den blev i 
sin tid etableret af den daværende 
bestyrelse i Grundejerforeningen 
som erstatning for en endnu tid-
ligere mere primitiv bro. Det er 
oplyst af et tidligere bestyrelses-
medlem, at den nuværende bro blev 
sponsoreret af en privat grundejer i 
området.
Umiddelbart før kommunesammen-
lægningen, havde vi i bestyrelsen 
et tilsagn fra den daværende Blå-
bjerg kommune om helt eller delvis 
at deltage i etableringen af en ny 
gangbro - både i den praktiske side 

af sagen og ikke mindst i udgifterne 
til broen, men kommunesammen-
lægningen "kom i vejen", og det 
kommunale tilsagn forsvandt op "i 
den blå luft".
Vi vil imidlertid nu genoptage dialo-
gen med Varde kommune om etab-
lering af en ny bro, og vi vil anmode 
kommunen om en hel eller del-
vis medfinansiering af broen, idet 
denne efter vores opfattelse nu om 
dage udgør en væsentlig del af den 
offentlige infrastruktur i området, 
og dermed tjener den et alment 
trafikalt formål for det store antal 
gæster og turister i området. Broen 
er således derfor ikke kun et anlig-
gende for grundejerne ved Henne 
Strand.
Da Grundejerforeningen ikke ejer 
de arealer langs åen, som broen skal 
forbinde, skal ejeren af disse arealer 
være indforstået - og eventuelt skal 
også myndighederne involveres.
Vi har indhentet prisoverslag på 
et par forskellige brotyper, og med 
dette som oplæg, vil vi gå i dialog 
med kommunen.
Jens Husted

Sekretær
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Slut med  
trådstativerne
Selv om der endnu ikke er taget 
endelig stilling til hvorledes, renova-
tionen gennemføres i løbet af 2010, 
er det sikkert, at trådstativets dage 
er talte. Allerede nu kan grundejerne 
gratis rekvirere afløseren – en grå 
140- eller 240-liters plastikcontainer. 
Se www.JOCA.dk.
Containeren bestilles ved henvendel-
se til Varde Forsyningsselskab, tele-
fon 79946565. På længere sigt udfa-
ses også miljøstativet, som, mange vil 
synes, fungerer godt, men meget ofte 
rummer for lidt. Også skarnbasse-
ordningen, som kun glæder rævene, 
men gør naboerne sure, bortfalder. 
Bestyrelsen bliver inddraget i beslut-
ningerne om den endelige ordning, 
der muligvis kædes sammen med 
kommunens nye affaldsregulativ, der 
skal foreligge inden den 1. Juli 2010

Ved overgangen til plastikcontainere 
anbefales det, at grundejerne sikrer 
containeren med en afskærmning, 
så den ikke vælter bl.a. p.g.a. blæ-
sten. Mange vil vælge at konstruere 
en afskærmning selv, hvilket man 
allerede kan forvisse sig om ved en 

tur i området. På opfordring af GHS 
har Blåbjerg Huse udarbejdet et til-
bud om en robust afdækning: 3 sider 
med en bredde på 80cm og en højde 
på 107 cm i trykimprægneret træ og 
med trykimprægneret beklædning af 
brædder monteret lodret. Hertil kom-
mer 75mm x 75mm imprægnerede 
hjørnestolper og dækbrædder, der er 
høvlede. Rustfri skruer medfølger. 
Saml-selv-udgaven koster leveret på 
adressen kr. 1.400 incl. moms.
Samlet og leveret men ikke mon-
teret koster kr. 1.775 incl. moms. 
Hertil kommer indkøb af betonfliser 
for ca. 140 kr. incl. moms (hos Eigil 
Lauritsen) for at sikre bunden, der 
ligesom adgangs-
vejen skal være 
fast. Afskærmnin-
gen kan bestilles 
hos Blåbjerg Huse, 
telefon 75255032.
Bestyrelsen vil ar-
bejde for to afhent-
ningsmodeller: En 
tvunget 52-ugers-
ordning for udlej-
ningshuse og en 
ordning med ca. 30 
tømninger for de resterende huse, der 
primært bebos i sommerhalvåret og 
i de korte ferier: Nytår, vinterferie, 
påskeferie, bededag, Kr. himmelfart, 
pinse og efterårsferie og jul. Der for-
udsættes ugentlige tømninger i juli 
og august. Bemærk: I 2010 vil de 
hidtidige 14-dages tømninger fore-
gå i lige uger p.g.a., at indeværende 
år har 53 uger.

phj

Lejerne har fulgt reglerne, men ejer kunne sik-

kert have ønsket sig en 240-liters-container.

Her ses den nydelige proto-

type af Blåbjerg Huses tilbud. 

Hjørnestolperne er her forkor-

tet p.g.a. asfaltunderlaget.
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Vi havde i seneste medlemsblad 
opfordret medlemmerne til at gå 
beplantningen efter, idet den mange 
steder er alt for voldsom og mange 
steder går langt ud over skel - til 
fare for trafiksikkerheden. Flere 
steder forlægges vejen uden for vej-
banen, hvor den ikke er funderet. 
 
Der var ikke mange, der fulgte 
denne opfordring, og bestyrelsen så 
sig til sidst nødsaget til at udføre 
en generel maskinklipning af store 
dele af området. Selv gentagne hen-
vendelse til enkelte medlemmer, 
hvor det år efter år har været galt, 
gav ingen resultater. 
 
Den udførte maskinklipning kan 
ikke fjerne større fyr- og grantræer, 
men kan fjerne en del af beplant-
ningen bestående af små buske, 
Rosa Rugosa mv..  
Dog kan der mange steder ikke 
køres ret tæt på, fordi der står el- og 
telefonskabe, vandlåse og hegnspæ-
le med trådnet, som er totalt dæk-
kede af beplantning, som i årevis 
ikke er beskåret.  
Det har medført at klipningen 
mange steder kun er minimal. Der 
blev ødelagt en del af ovennævnte 
installationer under klipningen, 
hvilket medfører udgifter til repa-
ration af både skabe og maskinel, 
hvilket har gjort klipningen unød-
vendigt dyrere.  
Så kære grundejer, hvis vi bliver 
nødt til at klippe igen, og du vil 

undgå ødelæggelser, så hold disse 
skabe, pæle mv. fri for beplantning, 
så de er synlige. I modsat fald vil 
vi sende regningen på en eventuel 
reparation videre til dig. 
 
Oversigtsforhold på veje 
og udkørsler 
Et andet stort problem er nedklip-
ning af beplantning ved vejkryds 
eller udkørsler fra sideveje, ind-
kørsler mv.  
Vi har lige haft et færdselsuheld, 
dog uden personskader, i krydset 
Ørnevej og Musvågevej fordi over-
sigtsforholdene var dårlige. 
Som inspiration for medlemmerne 
gengives i det følgende forskellige 
love med krav til vedligeholdelse af 
beplantning: 
 
I Hegnsloven § 10 står der 
følgende:  
 
§ 10. Stk. 3. Hegn må ikke hin-
dre den frie oversigt ved vejkryds, 
vejtilslutninger eller vejsving eller 
være til ulempe for færdslen.  
 
§ 11. Hegn langs gade, vej, sti eller 
plads, som er åben for almindelig 
færdsel eller udlagt til brug for flere 
særskilt matrikulerede og i særligt 
eje værende ejendomme, skal rej-
ses helt på egen grund og levende 
hegn plantes i en sådan afstand 
fra vejens areal, at bevoksningen 
til enhver tid kan holdes indenfor 
skellinien.  

Klipning af beplantning



Fra vej- og privatvejsloven.  
 
Beskæring af hegn, hæk og øvrige 
beplantninger mod vej og fortov 
Træer og buske på arealer langs 
veje, fortove, stier, cykelstier og 
rabatter skal i henhold til § 103, 
stk. 2 i Vejloven og § 47 i Lov om 
private fællesveje beskæres, så de 
ikke er til gene for fodgængere, cyk-
lister og bilister. 
 
Hvad skal grundejerne gøre? 
Grundejerne skal beskære og 
klippe, så gældende regler bliver 
overholdt. Det er ligeledes vigtigt, 
at beplantningen holdes klippet 
omkring færdselstavler, vejnavns-
skilte, vejbelysning og lignende.  

Beplantningen må ikke hænge ud 
over skel og skal være klippet, så 
der er en frihøjde fra fortov, cykelsti 
og rabat til de nederste grene på 
mindst 2,75 m, og målt fra køre-
banen skal frihøjden være mindst 
4,50 m. frihøjden på 4,50 m over 
kørebanen gælder også for den nær-
meste meter uden for kørebanen (se 
tegningen). 

Grundejere ved vejkryds skal 
desuden være opmærksomme på 
beplantninger på hjørner, der even-
tuelt skal beskæres i max. højde i 
henhold til tinglyst oversigtsdekla-

ration. 
 
I vejkryds, hvor der er tinglyste 
oversigtsservitutter, skal grundeje-
ren sørge for at holde beplantnin-
gen skåret ned, så der er fri oversigt 
i vejkrydset. Typisk må beplantnin-
gen i oversigtsarealer maksimalt 
være 0,8 meter høj. 
 
Hvad kan kommunen gøre? 
Undlader en grundejer at udføre 
sine forpligtelser, kan kommunen 
lade arbejdet udføre for grundeje-
rens regning. Dette gælder for alle 
offentlige veje/stier samt private 
fællesveje/-stier i byområder. 
 
GHS har for nylig gennemgået over-
sigtsforhold på GHS-vejnettet. I det 
følgende anføres en liste over de 
vejkryds og udkørsler til stamveje, 
som trænger til en beskæring enten 
i den ene side eller i begge sider. 
 
•	Gyvelvej	 ved	 udmunding	 i	 Hjel-

mevej 
•	Gyldenrisvej	 ved	 udmunding	 i	

Hjelmevej 
•	Hjelmevej	 ved	 udmunding	 mel-

lem Hjelmevej 42 og 66 
•	Hjelmevej	 i	 svinget	 ved	Hjælme-

vej 108 og 110 
•	Hjelmevej	ved	udmunding	i	Hjæl-

mevej 110 og 122 
•	Ligustervej	ved	udmunding	i	Hjel-

mevej 
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•	Gejlbjergvej	 mellem	 Gejlbjergvej	

26 og 40 
•	Kløvervej	 ved	 udmunding	 i	 Gejl-

bjergvej 
•	Gejlbjergvej	 mellem	 Gejlbjergvej	

66 og 74 
•	Fyrnålevej	ved	udmunding	i	Gejl-

bjergvej 
•	Stormskadevej	 ved	 udmunding	 i	

Gøgevej 

•	Drosselvej	 syd	 ved	 udmunding	 i	

Gøgevej 
 
Så grundejerne anbefales at  tage 
saven og saksen med næste gang 
sommerhuset besøges, så  oversigts-
forholdene liver bragt i orden, inden 
der sker flere ulykker. 
 
KBS
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Grundejerforeningen trækker jævn-
ligt på medlemmernes aktive hjælp 
til løsning af fællesopgaver. Strand-
rensningen er et eksempel, hvor vi 
aldrig har oplevet et større frem-
møde end i dette forår. Vi har også 
med held gennemført en hederens-
ningsdag.
I efterårsferien vil vi gerne have  
hjælp til plantning af hjelme på ud-
satte steder ved strandparkeringen, 
hvor vi i mange år har oplevet gener 

for såvel gående som kørende trafik 
på både Strandvejen og Fasanvej 
p.g.a. sandfygning.
Varde kommune har sponseret hjel-
meplanter for 3.000 kr. og vi håber 
på, at mellem 10 og 20 medlemmer 
vil være med.
Efter plantningen inviterer Café 
Stranden på kaffe og kage.

Store hjelmedag torsdag  
den 15. oktober kl. 13-15

Tilmelding til bestyrelsen kan ske til Knud Sørensen, 
kbs-privat@get2net.dk – eller ved midtvejsmødet. 
HUSK SPADE.

phj.
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 Rød cirkel placering af hastighedsskilte 

  

 

 

Oversigt over 30 Km hastighedszoner 

 

Der er enkelte medlemmer, som har spurt, om 

vi ikke kan få nogle flere 30 km- hastigheds-

skilte sat op på relevante steder i området. 

Vi prøver i Grundejerforeningen at begrænse 

skilteskoven og bringer derfor ovenstående 

oversigtskort over, hvor hastighedsskilte er 

placeret ved Henne Strand. 

 

Der er 30 km- zone overalt i vort området på 

den anden side hastigheds-skiltene ved 

indkørslen til byen.  

Zonen starter ved skiltene lige før 

campingpladsen ved Urfuglevej og ved 

indkørselen fra Strandvejen til sidevejene før 

byen ved Gejlbjergvej, Tranebærvej og 

Porsevej. Skiltene står i vejsiden få meter 

inde. 

  

Der er ingen undskyldning for at glemme det. 

Faren for klip mv. i kørerkort og fornyet 

køreprøve er selv ved mindre hastigheds-

overskridelser overhængende. Så gør dem, 

som kører for stærkt, opmærksom på det og 

tag nummeret på bilen og ring til politiet, hvis 

der er enkelte bilister som bevist ignorerer 

det.  

KBS 

 

 

Rød cirkel er placering af hastighedsskilte

Der er enkelte medlemmer, som 
har spurgt, om vi ikke kan få nogle 
flere 30 km-hastighedsskilte sat op 
på relevante steder i området. Vi 
prøver i Grundejerforeningen at 
begrænse skilteskoven og bringer 
derfor ovenstående skiltekort over, 
hvor hastighedsskilte er placeret 
ved Henne Strand.

Der er 30-km zone overalt i vort 
område på den anden side hastig-
hedsskiltene ved indkørsel til byen.
Zonen starter ved skiltene lige før 
campingpladsen ved Urfuglevej og 

ved indkørslen fra Strandvejen til 
sidevejene før byen ved Gejlbjerg-
vej, Tranebærvej og Porsevej. Skil-
tene står i vejsiden få meter inde.

Der er ingen undskyldning for at 
glemme det. Faren for klip mv. i 
kørekort og fornyet køreprøve er 
selv ved mindre hastighedsoverskri-
delser overhængende. Så gør dem, 
som kører for stærkt, opmærksom 
på det og tag nummeret på bilen og 
ring til politiet, hvis der er enkelte 
bilister som bevidst ignorerer det.
KBS

Oversigt over 30 km hastighedszoner
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Vi er af flere grundejere blevet 
anmodet om en oversigt over hvilke 
muligheder, der er for fast opkobling 
til internettet i sommerhusene ved 
Henne Strand. Der er sikkert flere 
muligheder end angivet nedenfor, 
men vi er for nuværende bekendt 
med følgende, der præsenteres uden 
tilslutningsomkostninger:
Internet via Antenneforeningen 
Henne Strand https://www.hs-
antenne.dk. med tilslutning til eksi-
sterende antennekabelnet inklusiv 
mulighed for IP telefoni. Hvis man 
i forvejen er medlem af antennefor-
eningen koster det ca. 149/mdr. og 
IP telefon 9 kr./mdr.
Internet via eksisterende TDC tele-
fonkabel https://www.tdc.dk . Dette 
system er pt. formentlig det dyreste, 
idet internet og IP telefon minimum 
koster ca. 249 kr/mdr.
Internet via Skyline (https://www.
skyline.dk). Systemet er baseret 
på en udvendig antenne med frit 
udsyn til sendemasten på 60/10 
KV på transformer- stationen ved 
Henne By. Internet forbindelsen er 

gratis det første halve år og koster 
derefter ca. 112 kr./mdr. samt 89 
kr./mdr. for IP telefoni.
Internet via AirNet (http://www.
airnet.dk). Systemet er baseret 
på en udvendig antenne på huset 
og frit udsyn til senderen som er 
anbragt på det høje hus på Porse-
vej 2D. Internet inklusiv IP telefon 
koster ca.139 kr./mdr.
Ovennævnte priser på internetfor-
bindelser er afhængig af overfør-
selshastigheder. De angivne priser 
er på Download mellem 1 og 2 Mb, 
men varierer en del, idet der er en 
del konkurrence på området. 
Priser, betingelser og etablerings- 
omkostninger samt samtaleafgif-
ter kan nærmere studeres på de 
angivne firmaers internetadresser, 
se internetadresse ovenfor.

Systemerne beskrevet under punkt 
3 og 4 er luftbårne  uden kabler i 
jord og kræver en antenne udven-
digt på huset på størrelse med en 
tallerken, samt at der er frit udsyn 
til senderen fra antennen.

Internetmuligheder ved 
Henne Strand

Generalforsamling 2010
Afholdes som sædvanligt lørdag før palmesøndag den 27. marts kl. 14 i 
Blåbjerg Friskole, Stausø.

Strandrensning 2010
Afholdes lørdag den 3. april kl. 14 med start 
på strandparkeringspladsen.
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Efter at have redigeret et septem-
bernummer med løftede pegefingre, 
småsure opstød, asfalteringsopga-
ver, sandfygning, affaldsordninger  
m.m.trænger redaktøren til lidt lys 
over land. Jørn Bjerre og jeg har 
derfor aflagt besøg hos sognepræst 
Bjarne Bach Sandal  – trods et ung- 
dommeligt ydre just fyldt 60 år. 
Efter 4 år som præst i Flensborg 
præst i Henne og Lønne sogne på 
28. år – gift med Randi, der er 
omkringfarende præst, og med 3 
voksne børn.

Mit første møde med kirken i 
Henne foregik i en forventning om 
at skulle have pisk. Det viste sig 
at være en fordom af de alvor-
lige. Bjarne Sandal er ingen 
svovlprædikant, men åbner si- 
ne gudstjenester for alle, vel viden-
de, at ”mennesker kan være kristne 
på mange måder, at der er dybder 
i os alle, der ikke skal befamles, at 
forkyndelse ikke kan være konkret 
over for hvert enkelt menneske, og 
at tvivlen er søster til troen”. Dette 
sidste, ved vi alle, er et vilkår for 
både præst og menighed. 

Det indebærer også, at de relativt få, 
der er medlemmer af Indre Mission  
og Luthersk Mission på disse kan-
ter, og som i dag er samlet i Missi-
onsforeningen med hjemsted i sog-
nenes eneste  missionshus i Henne 
Stationsby  også søger hans kirker 
og deltager i kirkernes sakramen-

ter. Sådan ser det ikke ud i området 
fra Nørre Bork, Hemmet, Vostrup og 
Skjern og lidt rundt om Ringkøbing 
Fjord. Bjarne Sandal er grundtvi-
gianer, og det er interessant – og 
skyder endnu en fordom ned – at 
vækkelserne gennemgående er gået 
uden om Varde Provsti.

Det er et rummeligt og fordomsfrit  
menneske, vi besøger. Utroligt opta-
get af sit virke, sin fortid og nutid 
og sine omgivelser -  på en pragma-
tisk facon, som dog skjuler stærke 
og vidt forgrenede engagementer  
i det lokale samfund. Det anes fra 
tid til anden i både prædikener og 
menighedsblad. Ofte som under-
tekster i forkyndelsen, men med en 
klar holdning til at give Gud sit og 
kejseren sit.

Det stod ikke skrevet over Bjarne B.  
Sandals vugge, at han skulle blive 
præst. Med en opvækst i Holste-
bro og Lem og med en familie af 
håndværkere og husmænd blev han 
familiens første student. Studie-
årene foregik i Århus på kanten af 
studenteroprøret i 68/69 og under 
indflydelse af hippiebevægelsen. 
Der er ikke meget hippie tilbage, 
men nok en indignation over visse 
sider af den lille og store verden, 
vi oplever i dag: ”Vi mennesker må 
tage skylden på os selv og påtage os 
vort medansvar for en øjensynligt  
uundgåelig udvikling - i stedet for 
at klandre Vor Herre”.

Henneprofil
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Man skal være både blind og døv, 
hvis man ikke – selv som turist – 
fornemmer, at præsten er meget 
vellidt hos sine sognebørn, men han 
er jo også en slags vestjyde. En u- 
sædvanligt  levende og lun én af 
slagsen. Han er et trofast menne-
ske og føler sig forpligtet  over for 
kontinuiteten i det lokale kirkelige 
arbejde. For han kan lide folkene 
her, den vilde natur og – især – den 
vestjyske blæst. Man har indtryk 
af, at kirken er velbesøgt, men han 
savner de unge, ligesom alle andre 
kulturinstitutioner gør. ”Ungdom-
men tager ikke noget for givet, skal 
uafbrudt være på, og valgmulighe-
der er det eneste, der duer”. Han 
kunne unde dem en gang imellem 
at sætte sig ind i kirkens gamle rum 
og lade eftertanken få frit spil – 
også selv om ritualerne ikke forstås 
endsige høres.

I sin fritid dyrker Bjarne Sandal bl.a. 
historien bag de to sogne og de to kir-
ker. I arkivet i Nr.Nebel, i kirkebø- 
gerne og fortidige indberetninger 
støver han gamle hændelser om 
f.eks. strandinger og sine forgæn-

gere op – en ofte pudsig viden, 
han gerne formidler videre. Også  i 
Varde Museums Museumsforenings 
bestyrelse er han aktiv. Mon ikke 
det er i de gamle skrifter, han har 
fundet  ét af pejlemærkerne  for sit 
virke: ”Hvis man er bange for at 
sige noget forkert, får man aldrig 
sagt noget rigtigt”. Vi var så heldige 
at tilbringe en formiddag i præste-
gården, men grundejerforeningens 
medlemmer skal bestemt ikke sny-
des. De kan træffe pastor Sandal 
næsten hver søn- og helligdag året 
rundt i Henne og Lønne kirker.

phj/jb
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Mågen er i ét og alt en af havets 
barske og grumme repræsentanter; 
den er som bekendt en imponerende 
flyver, og uendelig ren og velholdt 
ser den ud, prober som et nystrøget 
viskestykke i et mønsterkøkken. 
Den er i det hele taget en borgerlig 
fugl, den er velklædt, udbredt, kos-
mopolitisk, ikke særlig mærkvær-
dig, og kun de færreste mennesker 
gør sig nogen forestilling  om den 
skrankeløse grådighed og frækhed, 
der bor i en måges bryst, og om den 
djævelske hårdhed, den skjuler i 
sit hjerte. Tangens hæslige kryb af 
krabber, hummere og ulker, ja selv 
dybets forfærdelige kæmpeblæk-
sprutter, der kan klemme sjælen ud 
af livet på en kaskelot, er næsten 
rene moralister at regne i sammen-
ligning med den pilne og tækkelige 
måge. Det eneste, der røber de dia-
bolske afgrunde i dette sagesløst 
dekorative fjerkræs indre, er dens 

latter, der som en kaskade af eder 
og forbandelser og dithyrambiske* 
lovprisninger af det ondes princip 
i naturen. Vækkes man en smuk 
sommermorgen af denne dæmoni-
ske latter, føler man sig i halvsøvne 
hensat til et helvede, man ellers 
undslår sig for at tro på.
Men det skyldes formodentlig, at 
man i en tidlig og modtagelig india-
neralder blev vidne til mågernes 
utroligt skamløse og af iskold latter 
ombølgede festmåltid på uskyldige 
ællinger.

*dithyrambisk = bl. lyrisk,begejstret.

William Heinesen i Våd Hjemstavn i 

Færøske Fortællere, Foreningen Nor-

dens gavebog 1968

Fotograf: Anne Navntoft, www.fugleog-

natur.dk

Flere af de dyrearter, vi ser 
ved Henne Strand er beskre-
vet i litteratur og poesi. Her 
skal vi høre om mågen:

MÅGEN
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