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For første gang blev grundejerforeningens initiativpris i år givet til en privatperson blandt foreningens medlemmer, Ebbe Hinz. Den direkte årsag
er fredningen af den store grund omkring Ebbe Hinz' sommerhus Volgahus, som ligger i et naturskønt område på nordsiden af Henne-mølleå.
Denne fredning er imidlertid en direkte udløber af Ebbe Hinz' årelange
indsats for at sikre det landskab, som er Henne Strands særkende, og
inspirere til nænsom bebyggelse i den ekspanderende strandby.
Ebbe Hinz var således én af initiativtagerne og motorerne ved udgivelsen
af bogen ”Henne Strand - også i morgen”, ligesom han, bl.a. her i bladet
sammen med Lotte Bülow, er aktiv i formidlingen af Henne Strands
historie.
På fotografiet overrækkes prisen af grundejerforeningens formand, Evald
S. Klausen.

Referat fra generalforsamlingen
Generalforsamling torsdag d. 13. april
2006 på Blaabjerg Friskole, Klintingvej 170, Stausø.
Dagsorden ifølge vedtægternes § 9:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse
4. Forelæggelse af budget for 2007
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Jens Husted, Hans
Kirchner og Knud Sørensen. Alle
tre modtager genvalg.
7. Valg af revisor. På valg er revisor
Bertil Holm
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Valget af suppleanter er
étårigt.
9. Eventuelt.
Formanden for bestyrelsen Evald S.
Klausen bød velkommen til de fremmødte. Der blev ved indgangen registreret 125 stemmeberettigede medlemmer, og i alt vurderer bestyrelsen
at der var ca. 210 fremmødte.
ad 1, valg af dirigent:
Foreningens tidligere formand Peter
Bundgaard blev uden modkandidat
valgt til dirigent. Dirigenten takkede
for valget, og kunne herefter meddele, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt.
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ad 2, beretning v. formanden:
Bestyrelsens beretning var udsendt
på forhånd i medlemsbladet, nr. 35
marts 2006, og forudsattes gennemlæst inden generalforsamlingen. Formandens gennemgang bestod derfor
i en uddybning af beretningen, som
blev foretaget ved hjælp af en powerpoint præsentation.
Initiativprisen for 2005 går til
Ebbe Hinz, som påskønnelse for at
han netop har ladet et af ham ejet
naturareal ved Henne Mølleå frede,
således at der ikke fremover kan
komme bebyggelse på det pågældende areal. Formanden overrakte
initiativprisen, som består af kr.
5000,00 og et messingskilt, som er
det synlige symbol på grundejerforeningens anerkendelse af Ebbe Hinz
bidrag til at bevare kvaliteten ved
Henne Strand.
Herefter var ordet frit og beretningen til debat.
Følgende emner og spørgsmål blev
drøftet:
• Hvornår sker der noget vedr. byggeriet på den store p-plads? Formanden oplyste, at så vidt GHS
ved, skal byggeriet stå færdigt til
august 2006.
• Ejendomsskatterne forventes reduceret når den ny kommune er en
realitet.

• Der er fortsat store problemer med
affald, der flyder som følge af, at
grundejerne ikke sørger for at der er
tilstrækkelig med beholdervolumen
på deres ejendom. Det er den enkelte grundejers forpligtelse at sørge
herfor, og GHS kan ikke stærkt nok
anbefale hvert enkelt medlem til at
leve op til sin forpligtelse.
• Der er fortsat store problemer med
hyben, der vokser ud i vejene mange
steder, bl.a. på Gøgevej og den vestlige del af Rylevej. Det ødelægger
vejene og nedsætter oversigten for
trafikanterne. Også dette er den
enkelte grundejers ansvar. GHS
vil sammen med kommunen se på
problemerne konkrete steder. Kommunen kan som vejmyndighed lade
bevoksningen fjerne på grundejerens regning. GHS kan kun endnu
engang opfordre de enkelte grundejere til at fjerne bevoksning, der
vokser ud i vejene inden kommunen
lader det gøre for deres regning.
• Der efterlyses et skilteregulativ for
området/strandbyen, således der
kan påbegyndes en særdeles tiltrængt kvalitetsforbedring i strandbyen, hvor de handlende tilsyneladende konkurrerer om, hvem der
kan få det til at se værst ud
rent skiltemæssigt. GHS vil fortsat
under mottoet ”kvalitet ved Henne
Strand” søge at få kommunen til
at leve op til deres ansvar på dette
område.
• Det blev foreslået at lade den årlige
strandrensning ”strække sig op i
byen” i det der her flyder med
affald. En grundejer, som ikke
kunne holde ud at se på svineriet mere har egenhændigt taget en

affaldssæk og samlet affald op fra
Porsevej og ind mod byen. Man kan
undre sig over at Handelsstandsforeningen ikke evner at tage sig
af dette problem, som jo primært
hidrører fra handelslivet og deres
kunder.
• Skov og Naturstyrelsen har fjernet
deres bom over Gøgevej ved Heden.
En grundejer ønsker bommen genopsat.
• Renovationsordningen og tømningshyppighed blev drøftet.
• En grundejer undrer sig over, at
kommunen bruger nedknust byggemateriale iblandet røde murstensrester, gamle el-ledninger og
plasticrester mv. til den nye handicapvenlige nedgang til stranden.
GHS undrer sig også såre herover.
Det er ganske enkelt ubegribeligt,
når alle ved, at denne rampe fra tid
til anden vil blive revet i stykker
af havet under storm, hvorefter alt
dette byggeaffald, som det jo vitterligt er, vil ligge og flyde synligt på
stranden.
• Der blev spurgt, hvor store dagbøder politiet udsteder ifm. med
de politianmeldte sager om overtrædelse af deklarationerne. GHS
har ingen oplysninger herom. Der
henvises til politiet.
• Nåletræskvas, der lægges i miler
udgør en brandfare, og bør derfor
undgås.
• Der blev spurgt til den påtænkte
udvidelse af Fiilsø-gårds svineproduktion. GHS har ingen aktuelle informationer herom.
Bestyrelsen vil arbejde videre med
ovennævnte emner.
Herefter sluttede spørgelysten og
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debatten, og dirigenten kunne meddele formandens beretning godkendt.
ad 3 og 4, godkendelse af regnskab og forelæggelse af budget
for 2007:
Pkt. 3 og 4 blev behandlet under ét.
Det af revisoren underskrevne årsregnskab for 2005 blev gennemgået
og kommenteret af kassereren.
Regnskabet blev herefter godkendt
af forsamlingen.
Budget for 2007 blev gennemgået
af kassereren, og efterfølgende godkendt af forsamlingen.
Næste års kontingent fastholdes
uændret på kr. 500,00.
ad 5, indkomme forslag:
Der var ikke til generalforsamlingen indkommet forslag.
ad 6, valg af
bestyrelsesmedlemmer:
Tre bestyrelsesmedlemmer var på
valg: Jens Husted, Hans Kirchner
og Knud Sørensen. Alle tre blev
genvalgt uden modkandidater for
en to-årig periode.
ad 7, valg af revisor:
Revisor Bertil Holm blev genvalgt.
ad 8, valg af suppleanter:
Der skal være to suppleanter til
bestyrelsen.
Der var tre forslag til suppleanter:
Eigil Jeppesen (nuværende suppleant), Laurids Petersen, Herning og
Torben Luxhøj, Esbjerg.
Eigil Jeppesen ville gerne trække
sig, hvorefter Laurids Petersen og
Torben Luxhøj blev valgt som suppleanter for en ét-årig periode.
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ad 9, eventuelt:
• Den lokal landbetjent Jacob Madsen, Nr. Nebel havde beredvillig
stillet sig til rådighed for information om det tiltagende problem med
tyverier langs hele Vestkysten og
dermed også i vores område. Tyverierne er ofte organiseret af østeuropæiske tyvebander, der efter
at have fyldt deres varevogne lynhurtigt kører sydpå over grænsen
inden det bliver lyst. Udvælgelse
af tyvekosterne foregår i ro og mag
på udlejningsfirmaernes hjemmesider, hvor husenes adresser er
anført, og hvor der ofte er særdeles
gode indvendige billeder, der viser
alt inventar, dyre TV-og radioanlæg, arkitekttegnede møbler, malerier, PH-lamper osv. Det er meget
nemt for tyvene at planlægge ruten
udfra disse oplysninger. Derfor bør
man ikke lade disse billeder vise
sammen med oplysning om husets
adresse. En anden type tyverier
foregår ved at tyvene cykler rundt
i området og holder husene under
observation, og når familien går
til stranden brydes ind i huset og
gæsternes ting, punge, kameraer
mv. stjæles. Man bør sikre, at der
er gode låse og lukkemekanismer i
husene. Og evt. etablere en sikkerhedsboks i huset. Man bør ligeledes
informere lejerne om tyveririsikoen, og om hvilke foranstaltninger
de bør træffe for at undgå tyverier.
• Grundejerforeningen har etableret sin egen hjemmeside med
adressen www.ghs-henne.dk.
Hjemmesiden blev med stor entusiasme demonstreret af kassereren Knud Sørensen og Poul Holm
Joensen. Hjemmesiden vil gradvis

blive udbygget med flere og flere
informationer, links mv.
Formand takkede for fremmødet og
takkede herefter dirigenten for vel-

udført arbejde og generalforsamlingen sluttede.
Referent:
Jens Husted, sekretær

Underskrifter:

En rigtig smagfuld hobby
Af Hans Kirchner
At gå ture i naturen. På heden, i
skoven, i klitterne, i mosen. At tage
noget med hjem fra nogle buske
eller urter, man finder undervejs. At
komme hjem efter sådan en spadseretur og spise frokost med familien
og måske vennerne. Sætte kronen
på værket med en enkelt dram eller
to. En kryddersnaps, man selv har
komponeret med de urter eller bær,
man selv har samlet.
Kan man forestille sig en bedre
begyndelse af dagen . . . .?
Der findes efterhånden en del litteratur over emnet ’Kryddersnaps’.

Med brugsanvisninger og anbefalinger. I Hirtshals findes der endda
et museum med kryddersnaps som
eneste emne. I det nordligste Jylland kalder man en kryddersnaps
for ’Bjesk’.
Kryddersnaps kan laves - og nydes
- hele året. Når man selv indsamler ingredienserne i naturen,
lærer man samtidig en masse om
planter. Påstanden om at ’Kryddersnaps gør dig klogere’ kan derfor
ikke helt afvises.
Der er snart ingen grænser for,
hvilke urter, bær og blomster - ja,
endda rødder af visse planter kan
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bruges til at lave en liflig drik af.
Og så er det spændende at eksperimentere, at afprøve andres erfaringer og finde frem til sine egne.
Eksperimenterne behøver ikke at
begrænse sig til de traditionelle
’bittere’.
Når man for eksempel har tænkt
sig at lave en kryddersnaps af slåen
skal man allerede først i maj måned
se, hvor der står nogle slåenbuske.
Når de står i fuld blomst, er slåen
en fryd for øjnene. Husk stedet! Kom
igen til efteråret og se, hvor mange
frugter busken har sat. Vent, indtil
nattefrosten har omdannet stivelsen i frugterne til sukker. Kan du
ikke vente på naturens tryllerier,
pluk de modne frugter forinden og
lad dybfryseren ordne resten.
Når nu alt forarbejde er gjort,
begynder eksperimentet. Kom en
god håndfuld af de modne og optøede slåen i en klar flaske og fyld
flasken op med en klar, helst ’smagløs’ snaps. Det kan være eksempelvis vodka eller ’Doppelkorn’ (38%).
Mærket er underordnet. Bare den
ikke har en stærk smag af kommen
eller lignende (som f.eks. akvavit)
og den har en styrke på omkring 38
- 42 %.
Når slåen og snapsen er kommet
på flaske, skal drikken have sin
tid til at ’trække’ og modne. Efter
nogle uger antager den en dejlig indbydende blålig - rød farve.
Endelig drikkeklar er den omkring
juletid. Herlig!
Eksperimenterne kan gå ud på
at fremskynde processen ved at
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Slåenbusken har grentorne. På sideskuddene sidder talrige knopper, hvoraf blomster og blade skyder frem. Slåenbuskens blåduggede farver er saftige
stenfrugter, der indeholder et bittert
garvestof, som dog ikke smager så kraftigt, når først frugterne har fået frost.

mase frugtkødet inden den fyldes
i flasken - eller at knuse et par af
stenene. Det giver en dejlig mandelagtig smag. Slåen er en stenfrugt
i familie med blommer, mandler,
kirsebær m.fl.
Lægerne siger, at en enkelt ’lille en’
om dagen er befordrende for helbredet. Lad dig dog ikke friste til
at konsumere meget mere end ’en
lille en’ om dagen. Ellers risikerer
du at din næse med tiden antager
den samme blålig - røde kulør som
drikken . . . .

Hvor ligger paradiset
af Helga Stoesser, Lübeck
Det er mange år siden jeg var første gang med min familie på ferie
i Danmark. En veninde anbefalede
mig, at det ville være et godt sted til
at slappe af, først og fremmest, når
man har små børn, som vi havde
- en søn Marc på 8 år, han var
dengang. Så lånte vi et lille sommerhus ved østkysten af Jylland i
nærheden af Fjellerup Strand. Da
vi kom hjem tre uger senere, var
vi raske og friske, og vi var enige
om, at det var den dejligste ferie, vi
havde nogensinde oplevet sammen.
Det var i 1978.
Et år senere tog vi til Vestkysten
på ferie. Siden er vi vendt tilbage i
mange år, hver gang til et nyt sted.
Og så lærte vi de røde pølser at
kende, de mange slags søde kager,
pyntede med chokolade, fyldt med
marcipan og rosiner, den smagfulde
ymer, det saltede smør og de mange
slags ost. Men hvad vi mest nød var
de hyggeligt indrettede sommerhuse
med brændeovn og en ganske uforstyrret atmosfære til at slappe af i.
Vi havde ingen brug for nogen slags
animation eller fritidstilbud. Aldrig
året rundt har jeg læst flere bøger
end på vores ferie i Danmark!
Vores venner derimod tog til Mallorca, Grækenland, Tunesien eller
til de Kanariske Øer og fortalte

begejstrede om solskin og varme
og luksuriøse hoteller. Men vi tog
stadigvæk til Nord. Hvorfor? Det
begynder allerede, når man er kørt
over grænsen: Det er som om, hektikken er væk, alt bliver pludselig
anderledes, biler bliver mindre og
kører ikke så hurtigt, ro og fred
begynder, vejviserne er røde nu i
stedet for blå, man kører gennem
hyggelige små landsbyer, de første
stykker danske kage bliver spist.
Det er som om, urene dikker anderledes. Og siden vi ta'r til Henne
Strand, glæder vi os hver gang og
på alle årstider til den brede strand,
til klitterne, til vind og høje bølger.
Ingensteds er luften klarere, blæser
vinden friskere, og ligger sommerhusene hyggeligere i klitterne end
i Henne. Og der er mange andre
muligheder for at slappe af, ikke
kun at gå langs med stranden, men
også området er dejligt: Der findes
gode cykelstier (beskæmmet cykler
man forbi store bunkeranlæg langs
klitterne i retning Nymindegab!),
man kan gå på vandretur langs
med Hennemølle Aa eller i Blåbjerg
Plantage og nyde en dejlig udsigt
over Vesterhavet.
Men også i Henne er tiden ikke
state stille. Sommerhusene bliver
større og mere komfortable med
whirlpool, svømmebassin, solarium
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og meget luksuriøse køkkener med
opvaskemaskine osv. Og priserne
bliver højere og højere. Og jo flere
turister der ankommer på skiftedagen, des mere travlt har man med
at hente nøglen fra turistbureauet
eller købmand Hansen. Det er jo
ikke en god start på en ferie.
Måske tror husejerne, at turisterne
har brug for al mulig komfort, til
at komme sig, men når huslejerne
bliver højere og højere, bliver turisterne en eller anden dag færre og
færre! Husejerne kunne gøre gengæld ved at overtage en obligatorisk
rengøring uden at beregne extra.
Det ville virkelig være en fin service!

Det værste er nemlig at gøre hele
huset rent, når ferien er forbi. Og
hvor dejligt ville det være, hvis der
fandtes en kurv med brændsel, så
man kan nyde brændeovnen straks
den første aften efter ankomst,
uden at tage på indkøbstur med det
samme og at rengøringsmiddel og
toiletpapir stod parat. Og hvorfor
er huslejen for tyske turister dyrere
end for danskere, som vi har opdaget det i nogle feriehuskataloger?
Det forstår vi ikke; bemærk: ikke
alle tyskere er millionærer!
Jo, skulle disse små ønsker blive
opfyldt en dag, ville paradiset i
Nord være perfekt!

Helga Stoesser har, som det fremgår, brugt sine mange ferier i Danmark til at lære
sig dansk, ligesom hun inden for de seneste år dels har studeret sproget i Lübeck,
dels har været på dansk højskole for at træne sit danske. Sådan gør mange trofaste
tyske gæster.
Red.
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NYT FRA FORENINGEN
Bestyrelsen har konstitueret sig
med medlemmernes hidtidige opgavefordeling. Den fremgår af bladets
bagside.
STRANDRENSNINGEN
påskelørdag foregik i vidunderligt
solskin og samlede rigtigt mange
mennesker. Det er en hyggelig måde
at lære hinanden at kende på og
lettere, når vi er mange. Og resultatet er hvert år en mere appetitlig
strand. Vi ses til næste påske.
ROSA RUGOSA
er et tilbagevendende problem på
nogle af vore veje med gener for
trafikken. Grundejerforeningen vil
nu tage initiativ til at fjerne rosen
på den del af vejnettet, der tilhører
grundejerforeningen. Vejstrækninger, der tilhører de enkelte grundejere, og hvor der er problemer
med bevoksningen, vil efter forudgående varsel blive beskåret af
Blåbjerg kommune på grundejernes
regning.
Ønsker man hjælp til arbejdet
inden kommunens henvendelse,
kan medlemmerne henvende sig
til Eigil Lauritsen, Strandvejen 42,
eller Freddy Damgaard Andersen,
Strandvejen 420.

TRAFIK
Bestyrelsen arbejder sammen med
Blåbjerg kommune og politiet på at
gennemføre en generel hastighedsbegrænsning på 30 km/t samt en
begrænsning af det tilladte akseltryk på foreningens veje.
Hertil kommer visse parkeringsrestriktioner og påmaling af hajtænder, der vil skabe mulighed for et
bedre grundlag for politiets indsats
for at håndhæve færdselsreglerne.
I det kommende år vil bestyrelsen
tage yderligere skridt til en vejplan for området, idet der ikke for
nærværende arbejdes med trafikchikaner.
OPSLAG OM TYVERIER
Med dette blad udsendes opslag om
faren for tyverier i sommerhusområderne udarbejdet af politiet og
turistforeningerne i Blåbjeg og Blåvand kommuner.
Vi mener, det er vigtigt at alle
medlemmer får materialet udsendt
og opfordrer til at benytte det. Ikke
kun af hensyn til lejere, men lige så
meget af hensyn til børn, børnebørn
m.fl., der bruger sommerhuset.
Vi mener, det er vigtigt at alle
medlemmer får materialet udsendt
og opfordrer til at benytte det. Ikke
kun af hensyn til lejere, men lige så
meget af hensyn til børn, børnebørn
m.fl., der bruger sommerhuset.
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I KAMPEN MOD PARABOLERNE
har medlemsbladet erfaret at Henne
Strands Antenneanlæg demonterer
antenner og paraboler gratis ved
tilslutning til antennenettet. Se
mere på www.HS-Antenne.dk eller
ring 66 17 01 33.

KLITPLANERING
Hvad gør man ikke for en havudsigt. Eller rettere – hvad gør man
på Strandvejen og Blåklokkevej?
Hvad man gør på sin egen grund,
kan ingen blande sig i, så længe
man sanddæmper. Men hvis planeringen fortsætter ind i det fredede
område, må man forvente at skulle
betale både for klitgenopretning og
for overtrædelse af loven.
Grundejerforeningen forventer, at
såvel Skov og Naturstyrelsen som
politiet tager sig godt betalt, og følger sagen nøje.
Man må håbe, at sandfygningen
inden den kommende sanddæmpning ikke vil genere sagesløse naboer og bagboer. Eller vejene.
HJELMESALG
Det forlyder, at medlemmerne atter
i år kan bestille hjelmeplanter til
afhentning den 14. oktober kl. 10
til 11 på strandparkeringen.
Planterne skal bestilles inden den
6. oktober på telefon 21 41 86 02.
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EN NY GRILLSÆSON TRUER
Åben ild i vores område kan føre
til uoverskuelige katastrofer. I flg.
loven er det uden brandmyndighedens tilladelse forbudt at anvende
flyttelige og midlertidige ildsteder
i mindre afstand end 15 meter fra
bygninger med letantændeligt tag og
andre letantændelige materialer og
5 meter fra hårdttækte bygninger.
I Henne kan vegetationen være
meget tør om sommeren – for slet
ikke at tale om kvaslunterne.
STRANDSTIER
Ved en besigtigelse af de offentlige
stier til stranden er det glædeligt
at konstatere, at ejerne gennemgående har sikret fri passage ved
beskæring af såvel roser som fyrre.
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DEN PASSIONEREDE ELSKER
Den 3. juni fejrer grundejerforeningsbladets faste illustrator,
Jørn Bjerre, sin 80-års fødselsdag.
De fleste husker sikkert også Jørn
Bjerres karakteristiske streg fra
foreningens bogudgivelse ”Henne
Strand – også i morgen”, og lur mig
om der ikke er mange både sommerhusejere og sommergæster, der
har lagt vejen rundt om hans meget
produktive værksted på Hjelmevej
– Skuret.
Bag den meget omfattende produktion af malerier, akvareller og
tegninger ligger et livslangt kærlighedsforhold til Henne Strand og
omkringliggende lokaliteter – han
kalder det selv en orgasme – opstået
i mødet mellem den barske natur og
barndommens eventyrverden. Den
ligger gemt i hvert eneste motiv.
Når han foréviger Hennemølleå ligger barndommens tømmerflådesejlads nede i farven og i åens krusninger, og længselen efter barndommens huler er gemt i hvert
eneste fyrrekrat.
Det var en anden strandby, der
mødte Jørn Bjerre, fra han som
7-årig i 1933 holdt sin første sommerferie her – i Milen. Det nøgne,
hvide klitlandskab fremstod med
nye former fra sommer til sommer
og kaldte helt naturligt på at blive
fastholdt i erindringen – først med
blyanten – senere med de vanskeligere teknikker, akvarellen og oliemaleriet.

Efter en
ufrivillig
pause i
krigens
sidste
år genoptoges
Henneferierne.
Familien
byggede
nu selv
Lunhøj,
der
i Selvportræt af en spillemand
slutningen af halvtredserne var endestation for Hjelmevej. Men det var nok
her, billedmageren for alvor sprang
ud – inspireret af malerne Lyngbo
og Eising og ikke mindst lyset. Det
var her, han med sanserne på vid
gab groede sammen med maleriet
og det - ofte dramatiske - landskab,
han siden så flittigt har formidlet til
os andre i et dristigt, ungdommeligt
og livsbekræftende farvesprog. Modvægten mod livets store personlige
sorger?
Men det er ikke blevet ved Vestkysten. Også hjembyen gennem mange
år, Haderslev, er malet på kryds og
tværs og har dannet baggrund for et
livslangt pædagogisk arbejde med
at formidle billedskabelse - først til
børn og siden til mange generationer af lærerstuderende.
I de senere år har talrige rejser ført
spontane indtryk udført i tusch og
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akvarel hjem i skuret, ligesom han
med sit skarpsindige blik har fanget skuespilleres karakterarbejde
på teatret.
Fra grundejerforeningsbladet skal
der lyde et stort til lykke med de
første 80 år og samtidigt en kraftig
opfordring til fortsat at bidrage til
mangfoldigheden og kvaliteten ved
Henne Strand i mange år.
Der er mange hopsaer i violinen,
mange Skt. Hansbål på stranden, megen duft, farve og smag
af kystens vækster - omhyggeligt
konserveret i Brøndum og udskæn-

ket med rund hånd - samt mange
tuber farve og mange illustrationer i grundejerforeningens medlemsblad, der venter.
PHJ

SOMMERKONCERTER I VORE KIRKER
Tirsdag den 11. juli kl. 20
Lønne kirke
Anne Mette Balling, sopran, Søren Storm
Larsen, violin, Trine Klüver Møller, cello,
Lasse Toft Eriksen, cembalo.

Torsdag den 24. august kl. 20
Nr. Nebel kirke
Duo Bozza: Fløjte, guitar
Entre: 40 kr. Studerende og pensionister
20 kr. Børn under 12 år gratis

Tirsdag den 25. juli kl. 20
Henne kirke
Ditte Østergård, blokfløjte, Jan Winkler,
cembalo.

Søndag den 1. oktober kl. 19 – 21
Henne kirke
Søndag den 1. oktober kl. 19 får Henne
Kirke besøg af det fremragende ukrainske ensemble, Devohray, der spiller
både klassiske og folkloristiske værker.
Billetter ved indgangen.

Tirsdag den 1. august kl. 20
Nr. Nebel kirke
Ingeborg Fangel, sopran, Anders Kappel,
guitar.
Onsdag den 2. august kl. 20
Henne kirke
Lars Trier, guitar, Christian Sievert, flamencoguitar, Cæcilie Trier, cello.
Mandag den 14. august kl. 20
Lønne kirke
Duo Novello: Hanne Askou, violin,
Branko Djordjevic, accordeon.

Du kan se alle koncerterne i Varde storkommune på www.ghs.henne.dk
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Historien om
vandrerhjemmet SOLFANG
Af Lotte Bülow og Ebbe Hinz
I 1930-erne opstod vandrebevægelsen ud fra ønsket om, at almindelige mennesker kunne komme ud
og opleve den fri og åbne natur.
Lovgivningen gav med tiden alle ret
til ferie, så behovet for billige steder,
hvor man kunne overnatte og lave
mad opstod helt naturligt. Skulle
man på ferie tog man udstyret i
rygsæk og vandrede eller cyklede de
mange kilometer ad støvede landeveje ud i landet. Brugte man cyklen
var der plads til telt, kogegrej og
spritapparat på bagagebæreren.
Der kom også vandrere og cyklende til Henne Strand. Den uberørte
natur her tiltalte naturelskerne.
Vinterlærer Agnes Sillasen fra Sig

byggede i begyndelsen af 30-erne
en bygning midt i Henne Strand
alene beregnet til vandrerhjem.
Det var det første af slagsen i
Danmark. Det indeholdt soverum
og et stort fælleskøkken, hvor man
sammen hjalp til med at lave mad.
I midten af huset var den fælles

Fra indvielsen af Solfang.
Agnes Silladsen står med blomster,
mens de lokale danner sangkor

To "vandrere" med cykler og hele oppakningen på vej til nye oplevelser langs de
danske landeveje.
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opholdsstue. Her var kamin, som
kunne lune på de kolde sommeraftener. Frk. Sillasen eller blot Silla,
som hurtigt blev hendes navn, var
en bestemt dame, som styrede sit
vandrerhjem med bestemte regler,
en hurtig replik og med en særlig
håndfast charme. Hun deltog altid
selv i såvel køkkenarbejdet som i
rengøringen, og når spisningen om
aftenen var overstået begyndte man
at synge, lege og danse, altid under
ledelse af Silla. Hendes initiativ og
livlige optræden satte humør på
aftenaktiviteterne.
Det rygtedes at der var liv og glade
dage i Henne Strand, så musikalske
sommerhusbeboere kom om aftenen
og bidrog med underholdning og især
børn og unge fra sommerhusene kom
til sommeraftensdans og sang i Solfang.
Næste morgen kunne hun arrangere fælles vandreture, f.eks. til Blåbjerg eller langs Hennemølleå, hvor
man under muntre sange gik rask
til havet.

Vandrehjemmet på fælles vandretur
langs Henne Mølleå.
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Vandrere samledes ofte på trappen foran
"Solfang".

Her gjorde vandrerne undertiden
ophold ved åens udløb for at fange
rødspætter ved at træde dem i det
lave vand. Hjemme i vandrerhjemmets køkken blev fiskene tilberedt og
Silla kunne så sælge dem som middagsret: Selvfanget, stegt rødspætte.
Vandrerhjemmet kom med tiden til
at få sin egen atmosfære, og mange
vandrere vendte tilbage år efter år.
Somme tider blev nogle her i længere
tid end det efter reglerne var tilladt,
men så indgik de som medarbejdere i
den daglige husholdning.
Det var således ikke svært for Silla
at finde hjælpere da hun med årene
syntes det blev for tungt at klare det
alene. En af hendes ”feriedrenge”, Per
Lassen, overtog derfor i løbet af 1970erne huset og sammen med sin kone,
Tove, sørgede han for, at det hele blev
gennemført som Silla gerne ville have
det. Selv deltog hun i arbejdet med
mange praktiske ting helt op i sin
høje alderdom, først sygdom tvang
hende til at forlade sit kære Solfang.
Vandrerhjemmet blev af Per Lassen
solgt til Skov- og Naturstyrelsen i
1987. Da styrelsen ville afhænde byg-

Vandrerhjemmets
fællesstue
står
idag med samme
inventar som på
dette billede fra
30-erne.
I denne sommer
genoptages de traditionsrige sang-,
dans- og amatøraftener med adgang
også for sommerhusbeboerne. Se
opslagene hos Hansen og i Solfang.

ningen i 90-erne, trådte Grundejerforeningen i forbindelse med nogle
få lokale beboere og handlende, som
økonomisk kunne sikre, at det helt
unikke Solfang bevaredes som det
var. I 2005 gik den financielle overdragelse i orden, så huset nu af
en fond føres videre som selvejende
institution - dels som vandrerhjem,
dels som kulturhus med muligheder
for at huse møder og festligheder.
I dag fungerer ægteparret, Ole og
Inge Møller Nielsen, som bestyrere
for vandrerhjemmet. De har begge
været her tidligere som hjælpere for

Silla, så de kender traditionerne i
Solfang. Der vil stadig blive sunget
og spillet i Sillas ånd i det gamle hus.
Den dag i dag står det - nøjagtig som
i de første dage i 30-erne - med træborde og bænke i den fælles stue.
Solfang er i første omgang bevaret.
Men den fortsatte drift og vedligeholdelsen er ikke garanteret.
Har vi alle - kommune, såvel som
grundejerforening, handlende, beboere og sommerhusejere - ikke et
ansvar for at den gamle kulturbygning midt i Henne Strand kan bevares og fungere som sådan?

Udsigten
over
Henne Strand fra
den store klit.
Det nye vandrehjem lå meget
centralt midt i
Henne Strands
spredte sommerhusbebyggelse.
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