
Initiativprisen	2004

Fredag	den	10.	juni	havde	købmand	Hansens	nye	aktivitetscenter	besøg	af	grundejerfor-
eningens	bestyrelse.	På	billedet	ses	grundejerforeningens	nye	formand,	Jens	Husted,	og	
Hans	Kirchner	overrække	den	travle	købmand	og	sommerhusudlejer	foreningens	Initia-
tivpris	2004	som	en	anerkendelse	af	hans	indsats	for	at	skabe	kvalitet	i	bybilledet.
Det	ny	aktivitets-	og	modtagecenter,	der	er	tegnet	af	arkitekt	Bo	Christensen,	Skjern,	
byder	på	dristig	og	fantasifuld	arkitektur,	indbydende	kontorfaciliteter	og	spændende	
udfordringer	med	egen	legeonkel	og	vådt	og	tørt	for	børn	i	alle	aldre.

Vi	ved,	at	Henne	Strand	har	en	meget	stor	plads	i	Niels	Kristian	Hansens	hjerte,	men	
også	i	hans	hoved	rumsterer	Henne	Strand	og	nye	idéer	om,	hvordan	han	kan	bidrage	
til	at	forskønne	strandbyen	yderligere	i	de	kommende	år.	
Med	prisen	følger	et	smukt	messingskilt,	der	er	opsat	ved	indgangen	til	modtagecen-
tret.	

Nr.	33	•	Juni	2005	•	13.	årgang
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Initiativprisen	2004



2

Generalforsamling	torsdag	d.	24.	
marts	2005	på	Restaurant	
Stausø,	Klintingvej	204,	Stausø.

Dagsorden	ifølge	vedtægternes	§	9:

1.	Valg	af	dirigent
2.	Bestyrelsens	 beretning	 ved	 for-
manden

3.	Det	 reviderede	 årsregnskab	 fore-
lægges	til	godkendelse

4.	Forelæggelse	af	budget	for	2006
5.	Indkomne	forslag
6.	Valg	af	bestyrelsesmedlemmer.	På	
valg	er	Peter	Bundgaard	og	Jørn	
Benned	 Jensen.	 Ingen	 af	 disse	
modtager	genvalg.

7.	Valg	af	revisor.	På	valg	er	revisor	
Bertil	Holm

8.	Valg	af	2	suppleanter	til	bestyrel-
sen.	På	valg	er	Jens	Dicksen	Jen-
sen	og	Laue	Larsen.	Sidstnævnte	
modtager	ikke	genvalg.	

9.	Eventuelt.	

Formanden	 for	 bestyrelsen	 Peter	
Bundgaard	 bød	 velkommen	 til	 de	
fremmødte.	Der	blev	ved	indgangen	
registreret	 101	 stemmeberettigede	
medlemmer,	og	i	alt	vurderer	besty-
relsen	at	der	var	ca.	175	fremmødte.	

ad	1,	valg	af	dirigent:
Advokat	 Lene	 Mærsk	 Møller,	 som	
var	 dirigent	 ved	 sidste	 års	 general-
forsamling,	 blev	 uden	modkandidat	
valgt	 til	 dirigent.	Dirigenten	kunne	
herefter	 meddele	 at	 generalforsam-
lingen	var	lovligt	indkaldt.

ad	2,	beretning	v.	formanden:
Bestyrelsens	 beretning	 var	 udsendt	
på	 forhånd	 i	medlemsbladet,	 nr.	 32	
marts	2005,	og	forudsattes	gennem-
læst	inden	generalforsamlingen.	For-
mandens	gennemgang	bestod	derfor	
i	en	uddybning	af	beretningen,	som	
blev	foretaget	ved	hjælp	af	en	power-
point	præsentation.

Initiativprisen	 for	 2004	 går	 til	 køb-
mand	Hansen	for	hans	gode	initiativ	
med	at	højne	kvaliteten	 ved	Henne	
Strand	 i	 forbindelse	 med	 byggeriet	
af	det	nye	velkomstcenter.	Det	syn-
lige	 bevis	 på	 initiativprisen	 	 -	 et	
messingskilt	 -	 vil	 blive	 overrakt	 i	
forbindelse	med	den	officielle	 indvi-
else	af	centret.	Bestyrelsen	udbeder	
sig	meget	gerne	forslag	fra	medlem-
merne	til	initiativprisen	for	2005.

Peter	Bundgaard	oplæste	et	brev	af		
16.	 marts	 2005	 fra	 Blaabjerg	 kom-
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mune,	 hvori	 kommunen	 bl.a.	 rede-
gør	 for	 hvorfor	man	 ikke	 ønsker	 at	
udarbejde	 en	ny	 	 lokalplan	 for	hele	
Henne	Strandområdet,	men	i	stedet	
vil	arbejde	frem	mod	en	udviklings-
plan	for	området.	Brevet	omhandler	
også	kommunens	planer	om	p-plad-
ser	langs	Klitvej,	samt	tømningsord-
ningen	 for	 septictanke.	 Brevet	 vil	
blive	 bragt	 i	 næste	 udgave	 af	med-
lemsbladet.	
En	 grundejer	 har	 spurgt	 om	 ikke	
grundejerforeningen	kan	gøre	noget	
i	 forbindelse	 med	 tyverier	 fra	 som-
merhusene.	 Det	 har	 vi	 ikke	 mulig-
hed	 for,	 men	 det	 kan	 oplyses,	 at	
kommunen	har	meddelt,	at	der	kom-
mer	lyslederkabel	frem	til	alle	som-
merhusene,	hvorved	der	bl.a.	skulle	

kunne	 etableres	 tyveriovervågning	
af	husene.

Herefter	var	beretningen	til	debat.

Ingen	ønskede	ordet,	hvorefter	diri-
genten	kunne	meddele,	at	beretnin-
gen	var	godkendt.		

ad	 3	 og	 4,	 godkendelse	 af	 regn-
skab	 og	 forelæggelse	 af	 budget	
for	2006:
Pkt.	3	og	4	blev	behandlet	under	ét.
Det	 af	 revisoren	 underskrevne	 års-
regnskab	 for	2004	blev	gennemgået	
og	kommenteret	af	kassereren.
Regnskabet	 blev	 herefter	 godkendt	
af	forsamlingen.	

Den	afgående	formand,	Peter	Bundgaard,	blev	behørigt	fejret	og	begavet.
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Budget	 for	 2006	 blev	 gennemgået	
af	 kassereren,	 og	 efterfølgende	 god-
kendt	af	forsamlingen.	

ad	5,	indkomme	forslag:
Der	var	til	generalforsamlingen	ind-
kommet	følgende	tre	forslag	fra	Kir-
sten	 og	 John	 Tatt,	 som	 dirigenten	
læste	op:

1.	Vedtaget	 på	 generalforsamlingen	
den	8.	april	2004.

På	 baggrund	 af	 at	 det	 på	 sidste	
generalforsamling	 blev	 vedtaget	
at	 alle	 servitutter	 og	 deklarationer	
ved	 Henne	 Strand	 skal	 overholdes	
bedes	 det	 oplyst,	 om	 grundejerfor-
eningen	 har	 rettet	 henvendelse	 til	
dem,	 der	 ikke	 opfylder	 kravene,	 og	
hvor	mange	 det	 drejer	 sig	 om,	 idet	
man	 har	 en	 formodning	 om,	 at	 det	
kun	 gælder	 de	 grundejere,	 der	 har	
ejendom	 i	 umiddelbart	 nærhed	 af	
formandens	hus.

2.	Det	visuelle	miljø.

Hvad	har	grundejerforeningen	tænkt	
sig	at	gøre	ved	den	store	forurening,	
som	 stormen	 har	 forårsaget	 langs	
med	Henne	Mølleå	i	januar	2005?

3.	Forslag	til	bortfjernelse	fra	træbe-
skæring	m.m.

For	 at	 undgå	 at	 træbeskæringen	
m.m.	 bliver	 smidt	 i	 naturen	 eller	
lægges	langs	veje	og	grunde	foreslås	
det,	 at	 man	 sætter	 en	 årlig	 dato,	

hvor	Grundejerforeningen	sørger	for	
afhentning	 af	 affald	 fra	 træbeskæ-
ringen.
Disse	 kvasbunker/volde	 er	 en	 ren	
brandfælde	og	pynter	absolut	ikke	i	
den	smukke	natur.

Formand	 Peter	 Bundgaard	 besva-
rede	 forslag	 1	 med	 at	 henvise	 til	
foreningens	 vedtægter,	 hvori	 det	 i	
formålsparagraffen	er	anført,	at	det	
er	 foreningens	 opgave	 at	 påse	 at	
gældende	 deklarationer	 overholdes.	
Dette	 har	 vi	 gjort,	 og	 kommunen	 -	
som	vi	har	et	godt	samarbejde	med,	
har	 nu	 overtaget	 sagen	 vedrørende	
deklaration	nr.	317	helt	som	de	skal.	
GHS	har	 ikke	mere	med	denne	sag	
at	gøre.
I	 øvrigt	 går	 bestyrelsen	 ikke	 rundt	
og	 leger	 politibetjent.	 Vi	 tager	 os	
af	 de	 henvendelser,	 vi	 får,	 og	 vide-
regiver	 dem	 til	 kommunen,	 som	 er	
myndighed	på	området.

Med	 hensyn	 til	 forslag	 nr.	 2	 har	
emnet	 været	 drøftet	 i	 bestyrelsen	
og	med	kommunen.	Kommunen	har	
oplyst,	at	det	er	den	enkelte	grund-
ejers	 ansvar	 at	 fjerne	 ilanddrevet	
affald	 fra	 havet.	 Og	 da	 grundejer-
foreningen	 ikke	 ejer	 jorden	 langs	
Henne	Mølleå,	 er	 det	 ikke	 forenin-
gen	opgave	at	fjerne	affaldet.	Vi	har	
rejst	problemet	over	for	kommunen,	
men	vil	i	øvrigt	opfordre	naboerne	til	
forureningen	til	at	rette	henvendelse	
direkte	 til	 ejerne	 af	 de	 forurenede	
arealer.
Med	hensyn	 til	 forslag	nr.	3,	 er	det	
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ikke	grundejerforeningens	opgave	at	
bortskaffe	 træbeskærring.	 Kommu-
nen,	 teknisk	 forvaltning	 	 har	 nogle	
flis-maskiner	 til	 gratis	 udlån,	 og	 vi	
henviser	hertil.

Dirigenten	 konkluderede	 herefter,	
at	de	 indkomne	 forslag	nu	var	gen-
nemgået	og	afklaret.

ad	6,	valg	af	bestyrelsesmedlem-
mer:
De	 to	 bestyrelsesmedlemmer	 Peter	
Bundgaard	(formand	for	bestyrelsen)	
og	Jørn	Benned	Jensen	var	på	valg.	
Ingen	af	de	to	ønskede	genvalg.	
Peter	Bundgaard	har	siddet	i	besty-
relsen	i	8	år,	heraf	de	4	år	som	for-
mand.

Der	 skulle	 således	 vælges	 to	 nye	
medlemmer	til	bestyrelsen.

Der	 blev	 opstillet	 følgende	 3	 nye	
kandidater	 til	 valg	 til	 bestyrelsen.	
Efter	 en	 kort	 præsentation	 af	 kan-
didaterne	 blev	 der	 afholdt	 skriftlig	
afstemning	med	følgende	resultat:

Evald	 S.	 Klausen,	 Ikast:	 96	 stem-
mer
Poul	Holm	Joensen,	Svendborg:			
55	stemmer
Eigil	Jeppesen:	42	stemmer

Evald	S.	Klausen	og	Poul	Holm	John-
sen	blev	således	valgt	til	bestyrelsen,	
mens	Eigil	Jeppesen	ikke	blev	valgt.	
ad	7,	valg	af	revisor:
Revisor	Bertil	Holm	blev	genvalgt.

ad	8,	valg	af	suppleanter:
Der	 skal	 være	 to	 suppleanter	 til	
bestyrelsen.

På	valg	som	suppleanter	til	bestyrel-
sen	var	Jens	Dicksen	Jensen,	Mus-
vågevej	24,	Henne	Strand	 	og	Laue	
Larsen.	 Sidstnævnte	 ønskede	 ikke	
genvalg.

Udover	 Jens	 Dicksen	 Jensen	 blev	
Eigil	 Jeppesen	 og	 Torben	 Luxhøj	
foreslået	 som	kandidater	 til	 valg	 af	
suppleanter.

Efter	skriftlig	afstemning,	blev	Jens	
Dicksen	Jensen	valgt	med	63	stem-
mer,	 og	 Eigil	 Jeppesen	 blev	 valgt	
med	 51	 stemmer.	 Torben	 Luxhøj	
fik	47	stemmer	og	blev	dermed	ikke	
valgt.	

ad	9,	eventuelt:
En	 af	 de	 fremmødte	 spurgte	 hvad	
det	 er	 for	 et	 job	 Peter	 Bundgaard	
skal	i	gang	med,	og	som	er	årsag	til	
at	 han	 ikke	 ønsker	 af	 genopstille.	
Peter	Bundgaard	svarede,	at	det	er	
en	 ledende	 international	 stilling	 i	
Rotary-bevægelsen,	 som	 vil	 føre	 til	
så	 meget	 rejseaktivitet,	 at	 det	 er	
uforeneligt	med	jobbet	som	formand	
for	 grundejerforeningen,	 og	 han	
beklagede	at	dette	er	konsekvensen.

Jens	Husted	takkede	på	bestyrelsens	
vegne	 Peter	 Bundgaard	 for	 hans	
store	og	aktive	indsats	som	formand	
og	 overrakte	 en	 buket	 blomster	 til	
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fru	 Inge	 og	 lidt	 godt	 til	 ganen	 til	
deling	mellem	Peter	 og	 Inge	Bund-
gaard.		

Den	 afgående	 formand	 takkede	 og	
takkede	 herefter	 dirigenten	 for	 vel-

udført	arbejde	og		generalforsamlin-
gen	sluttede.

INDKALDELSE
TIL	

MIDTVEJSMØDE

HUSK	MIDTVEJSMØDET	

ONSDAG	DEN	19.	OKTOBER	KL.	19.00	

I	VANDRERHJEMMET	SOLFANG

6

Dirigent	advokat	Lene	Mærsk	Møller

Bestyrelsen:
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Blaabjerg	 Kommune	 afholdt	 den	
13.	 januar	 2005	 møde	 med	 Peter	
Bundgård	 og	 Hans	 Kirchner	 fra	
Henne	Strand	Grundejerforening.

På	mødet	blev	sagen	vedrørende	par-
kering	på	Klitvej	drøftet,	og	Teknik	og	
Miljøafdelingen	følger	op	på	sagen.

Naturklagenævnet	 har	 senere	
med	 skrivelse	 af	 23.	 februar	 2005	
afgjort	 klagesagen	 over	 kommu-
nens	 beslutning	 om	 at	 meddele	
dispensation	til	opførelse	af	et	par-
keringsareal	 langs	 Klitvej,	 Henne	
Strand.

Naturklagenævnet	 meddeler,	 at	
etablering	 af	 en	 parkeringsplads	
ikke	kan	ske	på	grundlag	af	en	dis-
pensation,	men	at	der	skal	tilveje-
bringes	en	lokalplan	for	projektet.

Kommunen	 har	 besluttet,	 at	 der	
tilvejebringes	en	ny	lokalplan.

Endvidere	blev	tømningsordningen	
drøftet.	 Teknik	 og	Miljøafdelingen	
orienterede	om,	at	den	nuværende	
ordning	 ophører	med	 udgangen	 af	
2005,	og	der	er	ikke	på	nuværende	
tidspunkt	 taget	 stilling	 til,	 hvad	
der	så	skal	ske.

Det	 blev	 igen	 drøftet,	 om	 det	 er	
muligt	 at	 udarbejde	 en	 ny	 lokal-
plan	for	Henne	Strand.

Forvaltningen	 har	 drøftet	 sagen	
med	 Landsplanafdelingen	 under	
Skov	og	Naturstyrelsen.

En	 ny	 lokalplan	 tager	 udgangs-
punkt	i	den	eksisterende	bebyggel-
se,	og	skaber	rammer	for	den	frem-
tidige	 udvikling.	 Denne	 udvikling	
kan	måske	hen	ad	vejen	 	pålægge	
sommerhusejerne	 overkommelige	
krav	 om	 ændringer	 af	 bl.a.	 farve-
valg,	beplantning	etc.

I	området	ved	Henne	Strand	er	der	
tinglyst	over	100	deklarationer,	der	
hver	dækker	et	større	eller	mindre	
område	 i	 forbindelse	 med	 konkre-
te	 udstykninger	 i	 området.	 Disse	
deklarationer	er	meget	forskellige	i	
indhold	og	form.

Der	kan	på	 samme	matrikel	 være	
tinglyst	 forskellige	 deklarationer	
med	hvert	sit	 indhold,	og	 formålet	
med	en	ny	lokalplan	skulle	være	at	
samle	alle	disse	deklarationer	i	én	
lokalplan.

Områdets	 tilblivelse	 startede	 i	
1920’erne,	og	havde	dengang	mere	
eller	 mindre	 primitiv	 karakter.	
Omkring	 1930’erne	 var	 Henne	
Strand	blevet	et	yndet	udflugtsmål	
og	 sognerådet	 anlagde	 en	 grusvej	
til	erstatning	for	de	gamle	hjulspor	
i	 området.	Udviklingen	 skete	med	
en	sådan	hast,	at	ingen	kunne	have	

Mødet	den	13.	januar	2005Mødet	den	13.	januar	2005

77
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forudset	 den,	 og	 udstykningen	 af	
området	 foregik	 mere	 eller	 min-
dre	 heldigt.	 Ingen	 havde	 kunnet	
forudsige	 denne	 udvikling,	 og	 der	
fandtes	indtil	sidst	i	60’erne	ingen	
retningslinier	 for	 byggeri	 af	 som-
merhuse	 i	 området.	 Derefter	 blev	
der	udarbejdet	mange	af	de	dekla-
rationer,	der	er	i	området.

Deklarationerne	 omfatter	 bl.a.	
bestemmelser	om	områdets	anven-
delse,	vej-	og	stiforhold,	parkering,	
udstykning,	 grundstørrelser,	 byg-
ningsdimensioner	 og	 –materialer,	
fredede	 arealer,	 skelændringer,	
ect.

Inden	 disse	 deklarationer	 blev	
pålagt	området,	var	der	anlagt	veje	
og	bygget	en	del	sommerhuse.	Der	
blev	ikke	altid	taget	hensyn	til	pla-
ceringen	af	de	eksisterende	veje	og	
sommerhuse	ved		udarbejdelsen	af	
disse	deklarationer.	Dette	medførte	
,at	 der	 er	 veje	 i	 området,	 der	 er	
planlagt	i	et	vejforløb	og	anlagt	i	et	
andet,	ligesom	der	er	sommerhuse,	
og	skel,	der	er	placeret	anderledes,	
end	udstykningen	viser.

1	 1987	 blev	 der	 udarbejdet	 en	
lokalplan	nr.	45,	der	omfatter	selve	
sommerhusområdet.	 Lokalplanen	
indeholder	 kun	 meget	 generelle	
regler,	bl.a.	 om	grundstørrelser	 og	
om	 begrænsende	 terrænregulerin-
ger.

Teknik	og	Miljøafdelingen	har	dis-

kuteret	 ovenstående	 med	 Lands-
planafdelingen	 under	 Skov	 og	
Naturstyrelsen,	 med	 henblik	 på	
muligheden	 for	 at	 udarbejde	 en	
lokalplan,	der	indeholder	og	afløser	
de	tinglyste	deklarationer	og	lokal-
plan	45.

Det	er	Landsplanafdelingens	opfat-
telse,	 at	 det	 er	 en	 teknisk	 for-
udsætning,	 at	 der	 er	 en	 nøjagtig	
afgrænsning	 af	 grunde,	 bygninger	
og	 vejforløb,	 inden	 der	 udarbejdes	
en	ny	lokalplan.

Dette	betyder	at	der	skal	ændres	på	
skel	og	veje	i	store	dele	af	området.	
Grundejere	vil	komme	til	at	afgive	
arealer	til	naboer	og	til	veje	m.m.,	
og	 andre	 grundejere	 vil	 få	 større	
arealer	end	hidtil.	Det	vil	samtidig	
blive	 et	 spørgsmål	 om,	 hvorledes	
dette	skulle	betales,	 ligesom	sager	
om	 hævdvundne	 rettigheder	 må	
forventes	at	blive	rejst	i	et	stor	tal.

Det	er	Landsplanafdelingens	opfat-
telse,	 at	 det	 store	 arbejde	 som	 en	
ny	lokalplan	vil	medføre,	ikke	mod-
svarer	 gevinst	 ved	 en	 ny	 plan,	 og	
at	 grundejerforeningen	 i	 stedet	 i	
et	samarbejde	med	kommunen	bør	
medvirke	 til	 udarbejdelse	 af	 en	
udviklingsplan	for	området.
Det	er	Landsplanafdelingens	opfat-
telse,	 at	 udarbejdelse	 af	 en	 ny	
lokalplan	 vil	 skabe	 meget	 store	
vanskeligheder	og	på	det	nærmeste	
være	umuligt.
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Blaabjerg	 Kommune	 er	 derfor	 af	
den	opfattelse,	at	det	store	arbejde	
som	 en	 ny	 lokalplan	 vil	 medføre,	
ikke	 modsvarer	 gevinsten	 ved	 en	
ny	 plan,	 og	 at	 grundejerforenin-
gen	 i	 stedet	 i	 et	 samarbejde	 med	

kommunen	bør	medvirke	 til	 udar-
bejdelse	 af	 en	 udviklingsplan	 for	
området.

Med	venlig	hilsen
Marlene	Plet

Konstituering	 af	 bestyrelsen	 efter	
generalforsamlingen	den	24.	marts	
2005.

Da	 den	 tidligere	 formand	 Peter	
Bundgaard	 	 meddelte,	 at	 han	 ikke	
genopstillede	 til	 bestyrelsen,	 drøf-
tede	 bestyrelsen	 naturligvis	 fremti-
den.	
Det	 lå	hurtigt	klart,	at	 ingen	af	de	
øvrige	tre	”gamle”	medlemmer,	der	
fortsætter	i	bestyrelsen,	ønskede	at	
overtage	formandsposten	efter	Peter	
Bundgaard.	De	tre	har	hver	for	sig	
forskellige	 personlige	 begrundelser	
herfor,	men	 	 alle	 vil	 gerne	 bidrage	
positivt	 til,	 at	 det	 gode	 arbejde	 i	
bestyrelsen	 fortsætter,	 og	 at	 det	
gode	interne	samarbejde	i	bestyrel-
sen	 fortsætter	 med	 de	 to	 nyvalgte	
bestyrelsesmedlemmer.		

For	 at	 sikre	 kontinuitet	 i	 bestyrel-
sesarbejdet	 og	 på	 formandsposten,	
konstituerede	 bestyrelsen	 sig	 såle-
des:

Formand:	Jens	Husted.
Formandsperioden	 er	 tidsbegræn-
set	 frem	 til	 Midtvejsmødet	 d.	 19.	
oktober	 2005.	 Herefter	 overtager	
Evald	Klausen	formandsposten.

Næstformand	 og	 sekretær:	 Evald	
Klausen.	(Nyvalgt)
Er	næstformand	og	 sekretær	 frem	
til	 Midtvejsmødet	 d.	 19.oktober	
2005,	hvorefter	han	indtræder	som	
formand.	 Herefter	 overtager	 Jens	
Husted	efter	eget	ønske	igen	sekre-
tærfunktionen.	

Kasserer:	Knud	Sørensen.
Fortsætter	som	kasserer.

Vejansvarlig:	Hans	Kirchner.
Fortsætter	som	vejansvarlig

Redaktør	 og	 sti-ansvarlig:	 Poul	
Holm	Joensen.	(Nyvalgt)

På	bestyrelsens	vegne
Jens	Husted

Konstituering	af	bestyrelsenKonstituering	af	bestyrelsen
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Grundejerforeningen	Henne	Strand	
kunne	 for	 to	 år	 siden	 fejre	 50	 års	
jubilæum,	 og	 vi	 skuede	 i	 den	 for-
bindelse	 meget	 naturligt	 tilbage	
over	 de	 forløbne	 år,	 og	 forbavse-
des	helt	automatisk	over	den	store	
udvikling	 Henne	 Strand-området	
har	gennemlevet	gennem	disse	år.	
Udviklingen	 er	 ikke	 mindst	 gået	
stærkt	i	selve	strandbyen	de	sene-
ste	 år.	 Der	 har	 været	 tale	 om	 en	
positiv	 udvikling,	 hvor	 ”kvalitet”	
har	 været	nøgleordet	hos	 langt	de	
fleste	 forretningsdrivende	 og	 hos	
vejmyndighederne.

Men	vi	står	foran	en	ny	stor	udvik-
ling,	 hvor	 bestyrelsen	 i	 grundejer-
foreningen	Henne	Strand	skal	søge	
at	placere	foreningen	bedst	muligt	
med	 henblik	 på	 at	 varetage	 med-
lemmernes	 interesser.	Der	 tænkes	
her	 på	 kommunalreformen,	 hvor	
Ny	Varde	kommune	dannes	af	fem	
eksisterende	kommuner,	herunder	
Blaabjerg	kommune,	 som	vi	 jo	 til-
hører.

Grundejerforeningen	 har	 et	 godt	
samarbejde	 med	 Blaabjerg	 kom-
mune,	som	vi	naturligvis	gerne	ser	
videreført	 i	 den	 ny	 storkommune.	
På	 det	 årlige	 fællesmøde	 i	 febru-
ar	 mellem	 kommunen	 og	 grund-

ejerforeningerne	 i	kommunen	blev	
det	 sagt	 fra	 kommunen,	 at	 man	
ikke	 vidste,	 hvorledes	 samarbej-
det	mellem	Ny	Varde	kommune	og	
grundejerforeningerne	fremover	vil	
forløbe.	 Men	 Blaabjerg	 kommune	
vil	 gøre	 sit	 til,	 at	 de	 årlige	møder	
fortsætter,	også	efter	2007,	da	de	er	
udbytterige	både	for	kommunen	og	
for	grundejerforeningerne.

Vi	 håber	 også	 i	 bestyrelsen	 på,	 at	
der	vil	blive	 fundet	en	god	 fremti-
dig	 samarbejdsform	 med	 den	 nye	
storkommune,	 og	 vi	 har	 gentagne	
gange	på	vore	møder	med	Blaabjerg	
kommune	 anmodet	 kommunens	
repræsentanter	 om	 at	 medbringe	
vore	synspunkter	i	de	igangværen-
de	storkommune-forhandlinger.
Bestyrelsen	 i	 grundejerforeningen	
arbejder	 under	 mottoet	 ”Kvalitet	
ved	 Henne	 Strand”.	 Og	 blandt	
andet	for	at	højne	den	funktionelle	
kvalitet	 af	 vejene	 og	 det	 visuelle	
miljø	 af	 samme,	 har	 vi	 anmodet	
kommunen	 om	 at	 udarbejde	 en	
egentlig	 udviklingsplan	 for	 vejene	
og	 stierne	 i	 området,	 samt	 drøfte	
muligheden	for	at	den	ny	storkom-
mune	 efter	 nærmere	 forhandling	
kan	 overtage	 vejudbygningen	 og	
vejvedligeholdelsen	 mv.	 af	 vejene	
ved	 Henne	 Strand,	 som	 er	 langt	

”Grundejerforeningen	
Henne	Strand	og	fremtiden”
”Grundejerforeningen	
Henne	Strand	og	fremtiden”



1111

den	 største	 udgiftspost	 i	 forenin-
gen.		

Også	 på	 andre	 områder	 forsøger	
vi	 at	 være	 på	 forkant	med	 udvik-
lingen,	 og	 derved	 få	 foreningens	
interesser	 tilgodeset	 i	 den	 fremti-
dige	udvikling:	Bl.a.	har	vi	har	søgt	
Ribe	 Amt	 og	 Blaabjerg	 kommune	
om	at	medtage	en	række	nye	fjern-
cykelstier	 i	 region-	 og	 kommune-
planerne,	 således	 at	 vore	 ønsker	
tages	 med	 over	 i	 den	 nye	 region,	
der	 dannes,	 når	 amterne	 nedlæg-
ges.	Vi	 søger	 indflydelse	 på	 vilkår	
mv.	omkring	nye	licitationer	i		stor-
kommunen	vedrørende	indsamling	

af	dagrenovation	og	på	tømning	af	
septictanke	mv.	

Der	 vil	 fremover	 givetvis	 komme	
til	 at	 ske	 mange	 spændende	 ting	
ved	 Henne	 Strand,	 og	 	 vi	 arbej-
der	 i	 bestyrelsen	 i	 øjeblikket	 med		
muligheden	for	at	oprette	en	hjem-
meside,	 således	 vi	 kan	 informere	
foreningens	 medlemmer	 endnu	
tættere	om	bestyrelsens	arbejde	og	
nye	fremtidige	emner,	der	kommer	
på	dagsordenen.

Jens	Husted
Formand

Tirsdag	den	12.	juli	kl.	20:	
Ål	Kirke,	Oksbøl
Ditte	Østergård,	blokfløjte
Jan	Winkler,	cembalo

Onsdag	den	13.	juli	kl.	20:	
Nr.	Nebel	Kirke
Ditte	Østergård,	blokfløjte
Jan	Winkler,	cembalo

Tirsdag	den	19.	juli	kl.	20:	
Henne	Kirke
Georg	Börgers,	barokcello

Tirsdag	den	26.	juli	kl.	20:	
Lønne	Kirke
Pernille	Petersen,	blokfløjte
Merete	Steffensen,	barokviolin
Monica	Westheimer,	cembalo

Sommerkoncerter
-	Sommerkonzerte	
-	Summerkoncerts	2005

Sommerkoncerter
-	Sommerkonzerte	
-	Summerkoncerts	2005
Igen	 i	 år	byder	 egnens	kirker	på	 en	 lang	 række	klassiske	musi-
koplevelser	med	danske	og	udenlandske	kunstnere.	Her	nævnes	
arrangementerne	i	Henne	Strands	nærmeste	omegn:
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Museet	for	Varde	By	og	Omegn	har	
i	2003	og	2004	udgravet	dele	af	en	
utrolig	 spændende	 vikingetidsbe-
byggelse	 lidt	 nordvest	 for	 Henne	
kirke.	 Pladsen	 er	 så	 interessant,	
fordi	 den	 viser	 indikationer	 på	
såvel	handel	 som	håndværk.	Der	
er	 fundet	genstande	fra	Norge	og	
Vesteuropa,	ja	endda	så	langt	væk	
som	 fra	 Sortehavet	 stammer	 et	
par	små	perler	af	bjergkrystal.
Bopladsen	 blev	 påvist	 i	 2003	 i	

forbindelse	 med	 etableringen	 af	
en	ny	spildevandsledning	fra	som-
merhusområderne	 ved	 Henne	
strand	 til	 rensningsanlægget	 i	
Outrup.	 Museet	 havde	 forud	 for	
anlægsarbejdet	 foretaget	 en	 ræk-
ke	prøvegravninger	på	den	13	km	
lange	strækning.	Lige	bag	Henne	
kirke	dukkede	en	mængde	stolpe-
spor	 og	 store	 nedgravninger	 fra	
grubehuse	op	i	en	søgegrøft.	Gru-
behuse	 er	 hyttekonstruktioner,	

Tirsdag	den	2.	august	kl.	20:	
Lønne	Kirke
Peter	Lodahl,	tenor
Frederik	Munk	Larsen,	guitar

Fredag	den	5.	august	kl.	20:	
Børsmose	Kirke
Ib	Hermann,	cello
Ulrich	Bracher,	cello

Mandag	den	8.	august	kl.	20:	
Janderup	Kirke
Inge	Hermann,	orgel

Mandag	den	15.	august	kl.	20:	
Ål	Kirke,	Oksbøl
Annne	Mette	Balling,	sopran
Henrik	Krüger,	orgel

Tirsdag	den	16.	august	kl.	20:	
Nr.	Nebel	Kirke
Anne	Mette	Balling,	sopran
Henrik	Krüger,	orgel

Torsdag	den	25.	august	kl	20:	
Henne	Kirke
Nicolaj	Ronimus,	blokfløjte
Lars	Colding	Wolf,	cembalo

Billetpriser:	 40	 kr.,	 studerende	 og	
pensionister	kr.	20,	børn	under	12	
gratis.

Vikingetiden	i	HenneVikingetiden	i	Henne
Museumsinspektør,	Lene	B.	Frandsen
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Et	grubehus	gravet	halv	igennem.	Der	fremkom	to	adskilte	gulvlag	med	forskellige	
aktiviteter,	henholdsvis	fra	smed	og		væver.

hvor	gulvet	er	nedgravet	i	under-
grunden,	 og	 taget	 formodentlig	
har	 været	 båret	 af	 en	 teltformet	
konstruktion	med	en	stolpe	i	hver	
ende.	Disse	hytter	har	ofte	været	
anvendt	til	vævning,	hvilket	frem-
går	af	de	væve-	 og	 tenvægte,	der	
findes	i	gulvlagene.
	
I	et	af	de	første	stolpespor,	der	blev	
undersøgt,	lå	en	stor	bronzenål	af	
typisk	vikingetidstype.	Også	kera-
mikken	 var	meget	 karakteristisk	
for	vikingetiden.	Vi	var	mere	end	
henrykte	 over	 dateringen.	 Der	
er	 faktisk	 ikke	 tidligere	 fundet	
bopladser	 fra	 vikingetiden	 i	 Bla-

abjerg	 kommune.	 Museet	 havde	
kun	 begrænsede	 muligheder	 for	
at	 undersøge	 området	 i	 forbin-
delse	 med	 spildevandsledningen,	
men	 takket	være	en	bevilling	 fra	
Kulturarvsstyrelsen	 fik	 vi	 lejlig-
hed	til	at	vende	tilbage	i	efteråret	
2004.	 Her	 blev	 der	 først	 foreta-
get	 en	 magnetisk	 undersøgelse	
af	 en	 del	 af	 marken.	 Ved	 denne	
metode	måler	man	store	magneti-
ske	udsving	i	 jorden,	 f.eks.	større	
jerngenstande,	 slagger	 eller	 ned-
gravninger.	Det	er	ikke	alle	detal-
jer,	sådan	en	opmåling	viser,	men	
man	 kan	 tydeligt	 erkende	 større	
nedgravninger,	 som	 f.eks.	 grube-
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For	også	at	gøre	de	”små”	fund	som	f.eks.	perler	blev	al		jord	fra	grubehusene	soldet,	
først	ved	hjælp	af	en	ombygget	cementblander	og	bagefter	vasket	gennem	en	si	med	
vand.

huse.	 Det	 magnetiske	 kort	 viste	
meget	 overraskende,	 at	 der	 var	
tale	om	en	meget	stor	 landsbybe-
byggelse,	med	 over	 100	 grubehu-
se.	Her	var	de	 fleste	var	placeret	
langs	et	vejforløb	med	retning	mod	
Filsø.	 Grubehusene	 har	 fungeret	
som	værkstedshytter,	og	man	kan	
næsten	 se	 det	 for	 sig	 -	 	 vognene	
på	 vejen,	 hvor	 varerne	 blev	 læs-
set	 og	 kørt	 ned	 til	 Filsø,	 hvor	
vikingeskibet	 lå	 klart.	 Det	 bør	 i	
denne	 sammenhæng	 erindres,	 at	
Filsøs	udbredelse	var	meget	større	
i	gamle	dage.	Når	skibet	var	tømt	
for	 fremmed	 gods,	 eksempelvis:	
klæberstenskar	fra	Norge,	kværne	
af	basalt	fra	Rhinområdet	og	per-
ler	 fremstillet	 i	 Ribe	 (alle	 gen-

stande	som	vi	har	fundet	stumper	
af	i	Henne),	kunne	de	lokale	varer	
lastes.	Her	tænkes	på		landbrugs-
produkter,	 klæde	 af	 uld,	 skind,	
fjer,	 honning	 etc.	 Skibet	 kunne	
derpå	 sejle	 ud	 ad	 Henne	 møl-
leå	 til	 Vesterhavet,	 hvor	 der	 jo	
ikke	er	langt	til	Ribe,	som	på	det	
tidspunkt	 sammen	 med	 Hedeby	
har	 været	 Danmarks	 betydelig-
ste	 handelsplads.	 Eller	 også	 er	
turen	gået	direkte	til	fjernere	mål	
som	Norge	eller	Vesteuropa.	Med	
fundet	 af	 Hennebopladsen	 er	 vi	
begyndt	at	skrive	på	et	nyt	afsnit	
af	Danmarkshistorien.
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RævestregerRævestreger
AFFALD	IGEN,	IGEN.
Torsdag	den	21.	april	deltog	repræ-
sentanter	 for	 bestyrelsen	 i	 det	
årlige	møde	 om	dagrenovationen	 i	
sommerhusområderne	 hos	 ESØ	 i	
Tarm.
Fra	ESØs	side	var	der	ikke	de	store	
problemer	ved	Henne	Strand	-	især	
ikke	efter	at	man	er	begyndt	at	køre	
med	en	mindre	vogn.	Flere	og	flere	
er	 gået	 over	 til	 at	 bruge	 plastcon-
tainere,	der	nu	kan	erhverves	med	
nedfældede	håndtag,	og	antallet	af	
sommerhuse,	der	er	gået	over	til	52	
tømninger	om	året	er	stigende.	
For	en	firs-liter-sæk	er	prisforskel-
len	mellem	36	og	52	tømninger	kr.	
332	om	året.
Det	 er	 måske	 en	 mulighed,	 som	

flere	udlejere	burde	overveje.
Flere	 emner	 blev	 drøftet,	 og	 fra	
bestyrelsens	side	blev	der	bl.a.	stil-
let	forslag	om,	at	ESØ	går	bort	fra	
de	kendte	papirsække	og	 fremstil-
ler	 en	plast-sæk,	 der	 dels	 er	mere	
vejrbestandig,	 dels	 er	 sværere	 for	
områdets	ræve	at	rive	i	stykker.	
Overfyldte	 skraldespande	 ER	 et	
problem	 ved	 Henne	 Strand,	 hvor-
for	medlemsbladet	undtagelsesvist	
både	 viderebringer	 ESØs	 prisliste	
for	 dagrenovation,	 salgspriser	 for	
udstyr	og	en	præsentation	af	2	nye	
containertyper	 -	 til	 inspiration	 for	
dem,	der	enten	lejer	meget	ud	eller	
selv	 hyppigt	 bebor	 huset	 -	 måske	
især	i	vinterhalvåret.

Lejer	 gjorde	 det	 rigtige	
med	overskydende	affald	
i	 autoriserede	 sække.	
Ræven	gjorde	det	forven-
telige	 og	 havde	 let	 spil,	
fordi	det	blev	regnvejr,	og	
papirsækkene	 blev	 våde,	
og	 naboerne	 og	 genboer-
ne	gjorde	det	nødvendige	
på	 de	 omkringliggende	
grunde	 og	 på	 vejen	
dagen	efter,	hvor	det	var	
blæst	op.
Alle	tænkte	på,	om	udle-
jer	 gør	 det	 naturlige	
og	 anskaffer	 en	 større	
affaldscontainer.



Prisliste dagrenovation 2005 for sommerhuse
Tømningspriser	 32	tømninger	 36	tømninger	 52	tømninger
Dagrenovation
	 Kr.	 Kr.	 Kr.
80	l	sæk	 664,00	 747,00	 *1079,00
80	container	 *664,00	 747,00	 *1079,00
140	l	container	 965,60	 1086,30	 1569,10
160	l	container	 1103,60	 1241,55	 1793,35
240	l	container	 1556,80	 1751,40	 2529,80
360	l	container	 2216,80	 2493,90	 3602,30
Beskyttelsesposer	 96,00	 108,00	 156,00

Der	tilbydes	36	og	52	tømninger	i	Blaabjerg.
Derudover	opkræves	der	gebyr	for	kommunens	genbrugsordninger.

Salgspriser	udstyr

Renovationsudstyr	 			Kr.	 	 					Kr.
Nyt	stativ	 587,50	 MECO	kopostbeholder	 425,00
Brugt	stativ	 256,25	 HEW	kompostbeholder	 500,00
Miljøstativ	 812,50	 HUMUS	kompostbeholder	 512,50
Dobbelt	miljøstativ	 1693,75	 Ormerør	for	HUMUS	 115,00
80/160/240	l	container	 475,00	 Beluftningsstok	 32,50
Ændring	vol.	80/160/240l	 100,00	 Ekstra	sække	Blåvandshuk	 10,00
140	l	container	Ri.	 475,00	 Ekstra	sække	øvrige	kommuner	 20,00
240	l	container	Ri.	 515,00	 Ekstra	afh.	af	misligholdte	sække	 125,00
360	l	container	 837,50	

Priserne	er	inkl.	25%	moms.

Renovationsselskabet	ESØ	90	I/S,	Tlf.	97	37	33	77
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Hennehus	 -	 det	 første	 hus	 ved	
Henne	Strand

For	100	år	siden	lå	der	ikke	et	ene-
ste	hus	ved	Henne	Strand.	Kun	et	
hjulspor	førte	videre	fra	Hennebys	
grusvej	 ud	 til	 stranden.	 Det	 var	
redningsvejen	 -	 kun	 benyttet	 af	
strandfogeden	 og	 når	 der	 i	 storm-
vejr	 skulle	 gås	 strandvagt	 langs	
stranden	-	eller	af	 folkene	fra	går-
dene,	der	på	cykel	eller	med	heste-
vogne	om	søndagen	kørte	ud	for	at	
nyde	sol	og	strand.

Hele	 landskabet	 med	 klitter	 og	
hede	 hørte	 fra	 gammel	 tid	 under	
Hennegårds	jorder.	I	1917	blev	der	

udstykket	 grunde	 herfra.	 En	 kaf-
fegrosserer	Siesbye	fra	København,	
opførte	som	den	første	et	mursten-
hus	-	Hennehus.	Bygget	ikke	efter	
egnens	 byggeskik,	 men	 snarere	
med	et	engelsk	 landssted	som	 for-
billede.		Myterne	fortæller,	at	hans	
kone	var	engelsk.	

Men	 ellers	 har	 der	 ikke	 været	
megen	 kvindelig	 medvirken	 i	
huset.	 Til	 de	 jagtfester,	 kaffegros-
sereren	afholdt	 i	huset,	blev	alene	
inviteret	 mandlige	 gæster	 -	 også	
de	medbragte	 tjenere	 var	 hankøn.	
Adskillige	automobiler	kom	i	forve-
jen	kørende	derud	fyldt	med	varer	
til	festerne,	og	de	lokale	beboere	så	

Historien	bag	Henne	Strand
af	Lotte	Bülow	og	Ebbe	Hinz

Historien	bag	Henne	Strand
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med	undren	og	skepsis	på	de
nye	gæster.	
Dengang	 blev	 post	 kun	 bragt	 ud	
til	 Henneby.	 Turen	 ud	 til	 Henne-
hus	 blev	 besørget	 af	 drengene	 fra	
strandfogedgården.	 Ellers	 var	 der	
ingen	 kontakt	 mellem	 den	 køben-
havnske	ejer	 og	den	 lokale	befolk-
ning.	 Og	 historierne	 om	 huset	 og	
dets	beboere	 fik	muligheder	 for	at	
blomstre.

Kroejeren	ved	Henne	Kirkeby	Kro,	
Hans	 Gammelgaard,	 brugte	 Hen-
nehus	 i	 en	 periode	 før	 han	 selv	
byggede	 Hotel	 Henne	 Strand.	 I	
sommertiden	rejste	han	et	telt	ved	
siden	af	Hennehus.	Der	var	så	ser-
vering	for	folk,	der	med	hele	fami-
lien	i	hestevogn	eller	i	automobiler	
om	søndagen	kørte	ud	til	"æ	haw".

I	 1937	 blev	 det	 store	 hus	 købt	 af	
Søren	Marinus	 Sørensen.	 Han	 var	

født	 på	 en	 gård	 i	 Lønnehede,	 var	
uddannet	både	som	teolog	og	i	histo-
rie	og	blev	aldrig	omtalt	som	andet	
end	kandidat	Lønneth.	Sommer	og	
vinter	 levede	 han	 her	 i	 det	 store,	
utilnærmelige	hus	-	alene	med	sine	
mange	bøger.	Et	stille	liv	midt	i	det	
hastigt	voksende	Henne	Strand.	97	
år	gammel	døde	Lønneth	i	1973.
	
Huset	 på	 Rylevej	 22	 gik	 i	 arv	 til	
ægteparret	Leif	 og	Marie	Aggeboe	
samt	 en	 bror	 til	 Marie.	 De	 ejer	
huset	 i	 dag,	 og	 de	 hæger	 om	 dets	
beliggenhed,	 som	stadig	er	på	den	
oprindelige	 grund	 med	 den	 åbne	
plads.	 Derfor	 har	 det	 historiske	
sted	 for	Henne	Strands	grundlæg-
gelse	kunnet	bevare	 sit	 særkende.	
Det	er	en	kulturarv,	som	er	vigtig	
at	bevare	så	uspoleret	som	muligt.
Så	Henne	Strand	også	 i	 fremtiden	
kan	 bevare	 sine	 stemningsfyldte,	
historiske	steder.
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Ud	i	naturen	med	Hans	Kirchn-
er,	Knud	Sørensen	m.fl.

BRUNE	GRANER
Flere	 grundejere	 har	 studset	 over,	
at	 graner	 (	 Picea	 sitch.	 m.fl.)	 har	
fået	brune	nåle	i	vinterens	løb	og	er	
naturligvis	 nervøse	 for,	 at	 træerne	
går	ud.	Der	kan	være	tale	om	angreb	
af	 sitkalus.	 Sitkalusene	 suger	 saft	
på	nålene	fra	sidste	år,	og	er	netop	
aktive	 i	 foråret.	Lusene	kan	ses	på	
nålene	med	en	(GOD)	lup.

Efter	en	mild	vinter	er	der	især	risiko	
for	angreb	af	sitkalus,	de	overvintrer	
på	 træet	 og	 starter	 i	 april	 med	 at	
suge	saft	af	de	gamle	nåle,	disse	nåle	
falder	 så	 af	 omkring	 1.	maj	 og	 hvis	
træet	 ellers	 er	 livskraftigt	 overlever	
det	på	de	nye	skud.	Hvis	 ikke	 -	dør	
det.	Vent	til	juni	med	at	afsige	døds-
dommen	eller	det	modsatte.

BRUNE	FYRREBUSKE	
Efter	 vinterens	 storm	 har	 mange	
fyrrebuske	 fået	 en	 ordentlig	 dosis	

salt,	og	nålene	står	kedeligt	brune.	
Det	 er	helt	naturligt,	 og	de	 gamle	
nåle	falder	af,	men	buskene	sætter	
nye	 skud	 og	 over	 sommeren	 nye	
nåle.	
Se	også:	www2.skovognatur.dk/
brevkasse/
svar/planter/

KVASLUNTER
Det	 er	 ofte	 en	 god	 idé	 at	 beskære	
graner	 og	 fyrrebuske,	 men	 flere	
grundejere	 vælger	 at	 bruge	 de	
afskårne	grene	til	at	markere	skel	
-	ofte	ud	til	offentlig	vej	eller	sti.

Det	kan	godt	se	naturligt	ud,	men	
indebærer	 en	 betydelig	 risiko	 for	
brand	i	området	og	en	dyrekøbt	for-
ståelse	af	udtrykket	løbeild,	når	og	
hvis	sommeren	indfinder	sig.	
Blåbjerg	kommune	har	et	udbygget	
net	af	miljøstationer.

Ud	i	naturen	med	Hans	Kirchn-
er,	Knud	Sørensen	m.fl.
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På	 materialgården,	 Kaskavej,	 Nr.	
Nebel	kan	alle	grundejere	LÅNE	en	
flishugger	på	trailer	1	dag.	Maski-
nen	kan	bestilles	på	telf.	nr.	75	28	
71	32	og	afhentes	på	genbrugsplad-
sen	 i	Nr.	Nebel	 (ma.-fr.	12	 -	18	og	
lø.-sø.	 10	 -	 15).	Der	 er	 i	 øjeblikket	
flere	ugers	ventetid.
Større	 grene/træer/buske	 kan	 kun	
afleveres	på	Kaskavej.	Tænk	over,	
at	én	trailer	fyldt	med	flis	svarer	til	
ca.	25	trailere	fyldt	med	grene.

HJELMEPLANTER
Hjelmeplanter	til	udplantning	kan	
købes	i	bundter	hos	Skov-	og	Natur-
styrelsens	Karsten	Halberg,	telefon	
21	41	86	02.	Prisen	pr.	plante	er	1	
kr.	incl.	moms.
De	 bestilte	 planter	 udleveres	 lør-
dag	den	8.	oktober	kl.	10	på	parke-
ringspladsen	ved	stranden.

VORE	STIER	TIL	HAVET
På	et	møde	den	18.	maj	blev	stierne	
til	havet	gennemgået	af	repræsen-
tanter	for	Skov-	og	Naturstyrelsen	
og	bestyrelsen.
Hver	 enkelt	 sti	 blev	 vurderet	 og	
kommenteret	 -	 såvel	 de	 tidligere	
befæstede	som	dem,	SNS	ikke	tid-
ligere	 har	 været	 opmærksom	 på,	
bl.a.	fordi	stierne	er	tilgroede.
Generelt	 skal	 SNS	 holde	 stierne	
fra	 fredningslinien	 til	 stranden,	
mens	stierne	fra	fredningslinien	til	
grundejerforeningens	 vejsystem	er	
et	privat	anliggende.
Stierne	 befæstes	 normalt	 med	 flis	
eller	hø,	der	rulles	ud	i	baner,	hvilket	

kræver,	at	der	er	adgang	for	maski-
nel.	Det	er	ikke	tilfældet	alle	steder.
SNS	 gennemgår	 området	 og	med-
deler	 i	 juni	 hvor,	 SNS	 udfører	
supplerende	 befæstning,	 og	 hvor	
befæstningen	 påhviler	 det	 private	
initiativ.	Samtidigt	fremsendes	til-
bud	 på,	 hvad	 det	 vil	 koste,	 hvis	
SNS	påtager	sig	at	befæste	stierne	
på	de	private	grunde.
Grundejerforeningen	 vil	 herefter	
tage	stilling	til,	om	det	er	en	opga-
ve	for	fællesskabet	og	i	givet	fald	i	
hvilket	 tempo.	Men	 det	 er	 selvføl-
gelig	det	mest	rationelle	at	befæst-
ningen	 af	 den	 fredede	 del	 og	 den	
private	sker	samtidigt.

DANMARKS	NATURFOND	HAR	
KØBT	DEL	AF	VRØGUM	KÆR
På	 initiativ	 af	 lokalkomiteen	 for	
Blåbjerg,	Blåvand,	Varde	og	Ølgod	
har	Danmarks	Naturfond	købt	13,5	
hektar	af	det	fredede	Vrøgum	Kær,	
der	i	alt	dækker	32	hektar.
Det	 er	 en	 naturperle	 bestående	 af	
pilesump	og	pilekrat	med	overgangs-
fattigkær	 og	 ekstremrigkær,	 der	 er	
meget	sjælden	i	Vestjylland.
Kæret	 er	 som	 bekendt	 gammel	
søbred	 og	 søbund	 fra	 den	 afvan-
dede	 del	 af	 Filsø,	 og	 de	 geologiske	
forhold	 skaber	 vækstbetingelser	 for	
flere	sjældne	planter,	f.eks.	orkideen	
sump-hullæbe.	
Nu	skal	kæret	ryddes	for	buske,	så	
der	bliver	mulighed	for	at	nyde	den	
unikke	flora.
Kilde:	 Danmarks	 Naturfrednings-
forenings	Natur	og	Miljø

▲
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.Det	 gamle	 vandrerhjem	 har	 fået	
nye	 forpagtere.	 Allerede	 sidste	 år	
tiltrådte	 Inge	 og	 Ole	 Møller	 Niel-
sen,	 men	 først	 nu	 har	 de	 sat	 sig	
rigtigt	 til	 rette	 i	 sadlen.	 	 Nu	 som	
fuldtidsværter	efter	mange	år,	hvor	
værterne	har	måttet	drive	stedet	i	
fritid	og	ferier.		Økonomien	er	sat
på	 skinner	 takket	 være	 den	 fond,	
der	ejer	bygningerne,	og	som	frem-

over	sikrer	et	grundlag	for	vandrer-
hjemmets	bevarelse.	

Vandrerhjemmet	Solfang	har	fået	
nye	forpagtere	og	nye	muligheder
Vandrerhjemmet	Solfang	har	fået	
nye	forpagtere	og	nye	muligheder

Menneskets	bedste	ven
Det	er	 ikke	altid	 let	at	være	dyre-
ven.	 Og	 selv	 om	 hunde	 ofte	 kom-
mer	 til	 at	 ligne	 deres	 ejere	 -	 og	
måske	især	omvendt	-	kan	de	ikke	
have	plastikposer	i	lommen	til,	når	
de	har	besørget	midt	på	stier,	i	ind-
kørsler	og	især	på	stranden.	
Selvfølgelig	har	vi	hele	Vesterhavet	
til	at	vaske	fødder	i,	men....	
Det	 ikke	 er	 nemt	 at	 lave	 om	 på	
mennesker,	så	måske	skulle	vi	for-
søge	 et	 hundekursus	 i	 den	 kom-
mende	sommer.
phj

Fallebjerge	-	et	citat
Det	 er	 en	 stiv	 Østenblæst,	 da	 jeg	
går	 ud	 i	 Fallebjerge,	 dette	 vidun-
derlige	 System	 af	 vældige	 Hav-
klitter,	 der	 rummer	 nogle	 af	 vor	
Vestkysts	anseeligste	Sanddynger,	

hobede	 op	 i	 et	 Bælte,	 som	 med	
Afbrydelser	af	jævnere	Sandflugts-
flader	 fortsættes	 helt	 ind	 på	 den	
østlige	Side	 af	Blaabjerg,	 en	Mils-
vej	 i	 Bredden.	 Spidse	Kegler	 eller	
taffelformede	Toppe	skifter	herude	
ved	Kysten	med	hinanden,	indram-
mende	 lange	 Slugter	 eller	 runde	
Gryder.	Den	lille	smukke
Henne	Aa,	som	danner	Afløbet	fra	
Filsø	 til	 Havet,	 skærer	 sin	 dybe,	
grønne	 Kløft	 ud	 gennem	 Lynghe-
den	og	de	øde	Sandmarker.
Achton	Friis:	De	Jyders	Land	fra	1933
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Sjovt	nok	har	både	Inge	og	Ole	og	
de	 tidligere	 forpagtere	 som	 unge	
eller	 yngre	haft	 et	 forhold	 til	 van-
drerhjemmet.	Alle	har	boet	her	som	
unge	eller	yngre,	ja	-	for	en	enkelt	
har	forældrene	endog	været	gæster	
her	i	deres	ungdom.		De	har	kendt	
Silla,	 stedets	 første	 vært	 og	 ejer	
-	en	personlighed,	som	inspirerede	
til,	at	stedet	skulle	føres	videre.
Silla	 og	 senere	 Per	 og	 Tove	 Las-
sen	 drev	 stedet	 som	 ejere.	 De	 to	
sidstnævnte	 moderniserede	 stedet	
midt	 i	 en	 højrentetid.	 Det	 måtte	
give	problemer,	 og	det	gjorde	det!.	
Men	lykkeligvis	blev	stedet	moder-
niseret	 og	 kan	 i	 dag	 køre	 videre	
under	 former,	som	vil	være	de	 fle-
ste	grundejere	bekendt.
De	 nye	 forpagtere	 føler	 sig	 privi-
legerede.	 	 De	 står	 på	 skuldrene	 af	
en	 række	 forgængere	 og	 frivillige	
hjælpere,	hvis	slid	og	gode	ideer	har	
tilrettet	 opgaven,	 så	 den	 er	 over-
kommelig	 og	 spændende,	 og	 med	
beslutningen	 om	 at	 være	 fuldtids-
værter	kan	Inge	og	Ole	Møller	Niel-
sen	 gå	 til	 vedligeholdelsesopgaven	
med	 energi	 og	 lyst.	 	 De	 har	 som	
pensionister	 mere	 tid	 til	 at	 male	
og	 udbedre	 småskader	 end	 deres	
forgængere	 og	 forventer	 	 hvert	 år	
at	 bidrage	 med	 nye	 forbedringer	
og	 hen	 ad	 vejen	 skabe	 forbedrede	
faciliteter,	 der	 lever	 op	 til	 tidens	
standarder.	
I	år	er	der	bl.a.	 indkøbt	nye	 lange	
senge	i	de	værelser,	der	har	plads.	
Nutidens	 vandrere	 er	 ikke	 kun	
vandrere,	de	er	også	længere!.		

Runde	 fødselsdage	 i	 sæsonen	
med	begrænsninger
Med	 et	 vandrerhjem	 i	 området	 vil	
ferierende	 sommerhusejer/beboere	
kunne	 indlogere	 de	 gæster,	 som	 der	
ikke	er	plads	til	i	huset.		En	mulighed	
som	især	synes	indlysende,	når	der	er	
fester	i	sommerhuset.		Dog	har	indlo-
geringerne	deres	begrænsninger	–	der	
er	kun	plads	til	40	gæster.	
Solfang	er	derudover	 forpligtet	 til	 at	
sikre	 plads	 til	 traditionelle	 gæster.		
Gæster,	der	ønsker	at	opleve	stedets	
særlige	 atmosfære	 og	 Henne	 Strand	
og	at	betale	for	fredag-lørdag-søndag.

Men	 uden	 for	 sæsonen	 er	 der	
muligheder!
Vandrerhjemmet	er	bygget	til	sommer	
og	 sol.	Husets	 store	 og	 lyse	 opholds-
rum	 lader	 sig	 dog	 med	 rimelighed	
opvarme	 i	 maj	 og	 september,	 hvor	
vandrerhjemmet	 er	 lukket	 for	 van-
drere.	 Sommerhusejere	 har	 da	 lejet	
hele	huset	 til	–	måske	utraditionelle	
-	 fødselsdage	 og	 familiekomsamme-
ner.		Opskriften		på	en	god	fest	kan	da	
være	at	indtage	festmiddagen	på	en	af	
stedets	restauranter	eller	at	få	maden	
bragt	derfra	til	vandrerhjemmet,	hvor	
man	så	 fester	videre	 -	med	mulighe-
den	for	at	lægge	ungerne	i	seng.
Bygningernes	 beliggenhed	 og	 ind-
retning	 indbyder	 til	 at	 blive	 brugt	
–	også	af	grundejerforeningens	med-
lemmer.
Solfang	 og	 Inge	 og	Ole	Møller	Niel-
sen	 kan	 kontaktes	 på	mailadressen	
hennestrand@danhostel.dk	eller	tele-
fonnummer	75	25	50	75.	
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