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Endnu et år er gået … og som jeg indledte beretningen med sidste år, så er Højer Lokalråd 

efterhånden blevet en helt naturlig ting, hvor det kan være svært at holde fokus og interesse 

omkring. 

Og også selv om vi vil betegne det forgangne år som et år, hvor vi mest har brugt tiden på at pleje 

de aktiviteter vi i forvejen havde, så kan vi alligevel konstatere en positiv udvikling i den lokale 

opbakning til Højer Lokalråd. Målt på kontingentindtægten har vi haft en medlemsfremgang på lidt 

mere end 15%. Hvis man sammenholder dette faktum med den udvikling man ellers oplever i de 

frivillige foreninger, så er det ikke kun et tilfredsstillende, men et fantastisk flot resultat.                                            

Vi vil gerne her udtrykke vores enorme tak til den opbakning i viser Højer Lokalråd.                            

En så stor opbakning og positiv udvikling øger også vores muligheder for politisk indflydelse og 

mulighed for at søge midler til nye tiltag. 

Og i bestyrelsen er vi bevidste omkring at denne store opbakning forpligter.     

For at kunne imødekomme disse forpligtelser har vi brug for jeres hjælp.                                        

Brug for at i melder ind med gode ideer og initiativer, som vi så vil forsøge at realisere.                   

Man skal dog samtidig være indstillet på, at Højer Lokalråd ikke selv vil have kræfter til både at 

udvikle Højer med nye initiativer og samtidig kunne drifte nye tiltag. Driftsmæssigt vil der være 

behov for at andre byder ind.                                

 

 

Højer Vandtårn:                                                                                                                                                                  

Et godt eksempel herpå er Højer Vandtårn. Her er det netop en gruppe borgere, der har nogle ideer 

og ønsker omkring vandtårnets forandring til et turistmål. Som lokalråd er det lykkedes at finde en 

fornuftig aftale omkring overtagelsen og skaffe de fornødne økonomiske midler til at vandtårnet 

kan gøres brugelige til de nye formål. Når dette er på plads, overdrages bygningen til denne gruppe 

borgere, der så har mulighed for at søge yderligere midler til at realisere deres ønsker. 

Altså et godt samarbejde med lokalt engagement og opbakning. 

Men som det næsten altid er, så er det en langsommelig og kringlet vej for at nå til målet.            

Bare det faktum at få styr på alle papirerne, få skaffet de fornødne tilladelser og samtidig få sikret at 

økonomien spiller sammen med tidsplanen, kan godt give ”grå hår” !                                                 

Men nu er alt på plads og ombygningen påbegyndes snarest, og vi forventer at vandtårnet står klar 

til overdragelse medio marts 2015. 

Vandtårnets Venner er en gruppe meget engagerede borger. De har rigtig mange gode ideer, og de 

forsøger at skabe forandringerne med respekt til den eksisterende natur og de lokale kendetegn. 

Ikke noget fancy smart men med respekt for lokale materialer og arkitektur. Så det skal nok blive et 

nyt vartegn, som kan være med til at underbygge Højer som turistmål. 

 

 

 

 



Toldgade:                                                                                                                                                           

Og det er den form for samarbejde / samspil der kan være med til at sikre en god udvikling i Højer. 

Her handler det absolut ikke kun om at få realiseret nye ideer og tiltag, men i mindst lige så høj grad 

at skabe sammenhold og fællesskab i Højer. Et sammenhold og fællesskab der kan ”flytte bjerge” 

og sætte Højer på landkortet som et godt sted at bo. 

Et rigtig flot eksempel herpå var oprydningen omkring Toldgade, hvor Lokalrådets Face Book 

portal blev brugt til at skabe initiativet. Det er ikke noget som vi i Lokalrådet vil tage æren for, men 

alene dem der bragte ideen på banen og sikrede gennemførelsen. Et fantastisk flot initiativ, 

opbakning og engagement. Tak til Hohenwarte for opbakningen ved at sponsorere sandwich til 

frokost. Men også en stor tak til alle dem som bidrog. Jeres indsats og den deraf affødte omtale, 

sikrede ikke kun et flot og opryddet område, men en fantastisk positiv omtale. Det har skabt stor 

respekt langt uden for Højer. 

Det har været en rigtig god propaganda for Højer. En propaganda der har været med til at 

markedsføre Højer som et godt sted at flytte til. For hvad er det folk, der søger uden for de større 

byer, søger. De søger netop at flytte fra det upersonlige bymiljø til det langt mere personlige og 

åbne miljø. Tak – det image har i været med til underbygge / markedsføre Højer på. 

Og for dem der har spurgt til, hvornår sker der så også noget i Klostergade ? Til dem kan vi sige, at 

vi fra Lokalrådets side nok skal forsøge at lægge pres på, så at det også bliver muligt at få gjort 

noget ved det område – specifikt det udbrændte hus !  

Og gruppen bag initiativet i Toldgade har samtidig meldt ud. At de gerne vil fortsætte med at tage  

initiativer til, at vi sammen kan få ryddet op i hele Højer. På borgermødet var der flere der meldte 

ud, at de gerne deltager.  

 

 

Borgermøde:                                                                                                                                                                     
Netop på Borgermødet var der et stort og flot fremmøde, hvilket med al tydelighed viser, at der er 

sammenhold og en stor fælles interesse for vores Højer.           

Dejligt at rigtig mange havde gjort sig nogle tanke og kom med gode ideer til de tomme områder i 

Højer by. For det har ikke noget formål at få revet huse væk, hvis grundene efterfølgende så bare 

skal ligge øde hen. 

Men med alle de ideer der var fremme på mødet, så det bliver det heller ikke noget problem i den 

kommende tid. 

På mødet var der enighed om, at det altid skulle have første prioritet, hvis der var nogen private der 

enten ønskede at bygge nyt eller erhverve jorden. På de arealer, som der ingen privat interesse er i, 

handler det så om at vi sammen tager aktion på at få udnyttet til at underbygge vores interesse i at 

gøre Højer til et godt sted at bo og at bosætte sig. Her kan det også at handle om gøre Højer endnu 

mere interessant som turistmål og give vore kunstnere og kunsthåndværkere flere muligheder. 

Det handler ikke om at gøre Højer til noget fancy smart noget ! Det handler om at udvikle disse ting 

med respekt og i overensstemmelse med den eksisterende natur og materialer.  

På mødet var der blandt andet følgende forslag til tomme grunde:  

- En motionsplads for voksne / Crossfitbane. Evt. en bane som vi selv kan kreere på bais af 

materialer i træ / planker. Inspiration kan evt. findes i Tryggelev på Langeland. 

- Finde en plads hvor der kan afholdes loppemarked 

- Grønne oaser med bænke 

- Gadekær med springvand 

- Frugthave hvor byens borgere kan plukke sin frugt 

- Gammeldags kolonihave / køkkenhave – evt. med højbede 



- Grønt område med træskulpturer fra Træsymposium 

I området omkring Østerende er man i gang med at lave en beboerforening, der gerne vil overtage 

den tomme grund på Østerende 12. Her vil gerne have et grønt område med bænke. 

Ud over forslag til udnyttelse af evt. tomme grunde, blev der også stillet forslag om: 

- At der endelig kommer styr på skiltningen i Højer. Det drejer sig såvel om at få ryddet op i 

den eksisterende skiltning som at få skabt overblik over reglerne for skiltningen. Fra 

Lokalrådets side lovede vi, at vi forsøge at komme til bunds i dette problem. 

- Der blev også stillet forslag om, at der i Højer bliver stillet en masse bænke op. Bænke man 

evt. kunne forsøge at få sponsoreret af forskellige erhvervsdrivende. Bænkene kunne være 

et vigtigt aktiv, hvis man fik skabt en ”historie”, som turisterne kunne udforske ved at gå 

rundt i byen. Det kunne være en ”historie” om alle kunsthåndværkerne, alle de spændende 

bygninger som findes, og meget andet. På Borgermødet blev nedsat et ”Bænke bidder”-

udvalg, der straks er gået i gang med at finde egnede placeringer til bænkene. Hele byen vil 

blive forsøgt inddraget i bænkenes placering. Det blev i den forbindelse pointeret, at der 

altid skulle stå en skraldespand, hvor der var en bænk. 

 

Cykelsti til Tønder:                                                                                                                                               

Højer Lokalråd fik sidste år en henvendelse fra nogle forældre, der ønskede at få etableret det sidste 

stykke, så at der var en sammenhængende cykelsti mellem Højer og Tønder. 

Et forslag som vi i Lokalrådet bakkede 100% op omkring. 

Det er derfor glædeligt at kunne fortælle, at dette nu er med i kommunens budget for 2015-2016. Så 

forhåbentligt senest i 2016 står det stykke cykelsti klar. 

 

 

Busholdeplads:                                                                                                                                                          

Med stor overraskelse måtte vi i Lokalrådet erfare, at kommunen var i fuld gang med at nedlægge 

vores busholdeplads og toilet, for at flytte pladsen op til skolen.  Noget man fra embedsmændenes 

side nok havde forventet lykkedes, uden at det ville være nødvendigt at spørge i Højer. Vi havde 

bl.a. hørt at opgaven allerede var sendt i udbud og planlagt til udførelse i uge 42.                                 

Vores forundring i Lokalrådet var stor, da man i Tønder på grund af trafiksikkerheden, netop havde 

valgt at fjerne busserne fra skolens nærområde. Tilkørselsforholdene til Digeskolen er i forvejen 

ikke de bedste og mest sikre, så hvorfor øge risikoen og skabe øget trafikkaos ?                                        

Med hjælp fra en lokal politikker lykkedes det at komme i dialog med kommunen om denne 

ændring. Og efter at de havde været på besøg og set forholdene sammen med Lokalrådet, blev 

planerne om at flytte busholdepladsen opgivet.                                                                                             

Tak til alle dem der var med til at klæde Lokalrådet på med argumenter mod denne ændring.                                                       

 

 

Højer Torv:                                                                                                                                                            

I forbindelse med markeringen af 35 års venskabsbysamarbejde mellem Ellerau og Højer, blev der 

på Højer Torv afsløret et kunstværk lavet af kunstner Bodil Lundby fra Nørre Mølle.                            

Et rigtigt flot monument i sten med titlen ”Udsyn”. Monumentet viser en masse øjne, som kigger i 

alle retninger, hvilket skal illustrere, at det kræver alle mulige vinkler, for at få det rette udsyn.         

En meget klog betragtning, som vi kun kan håbe på afspejler vores vej i Højer. 



Det gamle Borgmesterkontor:  
En klog beslutning var det i al fald, da vi valgte at købe Det gamle Borgmesterkontor og lave det 

om til et medborgerhus.                                                                                                                      

Det viser de mange arrangementer og de mange mennesker i huset et klart billede af. 

 

Og det er netop Det gamle Borgmesterkontor der har Højer Lokalråds første prioritet, når vi snakker 

om at løfte administrative opgaver. En stor opgave som Kirsten sammen med sine mange tro 

hjælpere løser til ”UG med krydser og slanger”. 

Og det er måske netop det der gør, at det går så godt i Det gamle Borgmesterkontor. 

 

I forhold til sidste år er det lykkedes at få samlet tilflytterne i Højer til et fælles arrangementet.        

Arrangementet var en gang fællesspisning, hvor der kunne siges ”velkommen”, orienteres om 

mulighederne i Højer og knyttes nye bånd. Lidt flere end 20 deltog i arrangementet, og det er 

glædeligt at flere af deltagerne har vi siden mødt til andre arrangementer. 

Et tiltag som vil blive gentaget den 11. marts 2015 ! 

Hvis du kender til en tilflytter, så kontakt venligst Kirsten, så at vi sikrer, at alle nye borgere får 

tilbuddet. Det er nemlig fortsat ikke muligt at få oplysninger på anden vis end ved fælles hjælp. 

 

Brugergruppen, som blev etableret sidste år, har igen i år udarbejdet en aktivitetskalender for Det 

gamle Borgmesterkontor. Programmet indeholder en mængde gode og meget afvekslende fælles 

aktiviteter. Vi håber at endnu flere vil tage imod disse nye tilbud. Blandt tilbuddene er der i hvert 

fald lidt for enhver smag. 

 

”Spis sammen” var endnu et nyt tilbud som sidste år blev lanceret i Det gamle Borgmesterskontor. 

Her er der mulighed for at få noget godt at spise og samtidig få sig en snak, et spil kort eller 

lignende. Det er en lokal restauratør der står for leveringen af maden.  

Tiltaget havde en lidt træg start, men med stædighed og megen ”mund til mund” reklame, er det 

lykkes at samle ca. 20 mennesker den første torsdag i hver måned. Og det er fortsat plads til flere, så  

hvorfor sidde derhjemme selv og spise, når man har mulighed for at få et godt måltid mad for kr. 60 

og samtidig have mulighed for lidt socialt samvær. Tilmelding af hensyn til bestilling af mad til  

Kirsten. 

 

Glædeligt er det også at vi har fået flere private brugere af huset. 

Det drejer sig når der skal være en lidt større familie komsammen, barnedåb eller konfirmation, 

hvor de hjemlige rammer ikke helt slår til. I huset er der alt hvad man skal bruge, når vi snakker om 

selskaber op til 40-50 mennesker. Prisen er p.t. kr. 500 + rengøring. 

Og det er ikke kun godt for huset, at endnu flere får kendskab til huset og dets muligheder, men det 

er også en god indtægtskilde for huset. En indtægt som kan sikre en fortsat udvikling af husets ide 

og koncept.  

 

For vi kan ikke stoppe der ! Vi skal fortsat arbejde på at udvikle og forbedre konceptet. Rammerne 

er rigtig gode, men det kræver også økonomi, så i bestyrelsen er vi enige om, at vi sætter tæring 

efter næring. Sagt med andre ord, så skal nye tiltag / aktiviteter etableres i det omfang det er muligt 

at skaffe økonomi hertil.  

 

Sidste år fik vi f.eks. penge fra Sparekassefonden og Sydbank, som blev brugt til udendørs 

belysning.  



I den forbindelse havde vi besøg af Sydbanks Filialdirktør ved forårets marked, hvor vi samtidig fik 

muligheden for at vise husets mange muligheder frem. 

Vi blev også tilgodeset af Søskendehjemsfonden med økonomi til nogle vippedyr til haven.        

Men sådanne vippedyr til børn er en ret bekostelig affære, så det har vi fulgt op med endnu nogle 

ansøgninger, så forhåbentlig bliver det til noget i 2015. 

 

 

Hjemmesiden:    

Hjemmesiden er godt på vej til at blive det aktiv, som vi hele tiden har haft et ønske om. 

Det skyldes først og fremmest en ihærdig indsat fra Ellen Mattesen. 

Her kan i f.eks. nu læse alle referaterne fra Højer Lokalråd, og Ellen er i fuld gang med at få lagt en 

artikelserie om Højer ind på hjemmesiden. 

 

Men jeg vil gerne betone ”på vej til”, idet en sådan hjemmeside kræver hårdt og vedvarende arbejde 

for hele tiden at være aktuel. Ingen gider kigge på en hjemmeside, der ikke hele tiden aktualiseres.   

Og det er en stor opgave  … og også en umulig opgave, hvis ikke alle byder ind med aktuelt stof. 

Der skal herfra lyde en opfordring til byens foreninger, handlende, kunstnere og kunsthåndværkere, 

institutioner, m.m. at sende aktuelt stof til Ellen. 

For at få mere gang i dette fælles ansvar for aktuelt stof, vil Højer Lokalråd i den nærmeste fremtid 

afholde et møde for byens foreninger, hvor der vil være mulighed for at diskutere opgaven / 

problemet. Alle forening vil få muligheden for at blive en del af lokalrådets hjemmeside, hvor de 

hver især vil kunne lægge de ting ind, som de har lyst til. 

  

Der vil fortsat også være mulighed for annoncering af jeres arrangementer på hjemmesiden og 

samtidig få dem annonceret på Tønder på Tavlen. Så HUSK at give Ellen besked. 

 

 

Fremtiden:                                                                                                                                                                                         

Hvad har vi så af ideer til fremtidige opgaver: 

 

- Ja, først og fremmest vil vi forfølge nogle af de ting, som kom frem på Borgermødet. 

- Vi vil også gerne have gang i en ny aktivitet for børn og unge !                                           

Men her mangler vi input / ideer fra jer. Hvad er det for aktiviteter / muligheder i mangler til 

de unge mennesker. 

 

I Lokalrådet har vi fortsat den holdning, at vi ikke skal sætte flere nye ideer / initiativer i gang, end 

at vi er sikre på at kunne håndtere dem. Det er succes der får flere til at ville være med, og dermed 

muligheden for at kunne påtage sig større opgaver og ideer.  

Vi er nået ret langt af den vej, men det er fortsat vigtigt, at vi holder os dette skudsmål for øje ! 

 

 

Der skal lyde en stor tak til bestyrelsen og de øvrige udvalgsmedlemmer.  

I har gjort et flot stykke arbejde - til gavn for Højer. 

Også en stor tak til alle de frivillige, der er med til at gøre Det gamle Borgmesterkontor til et 

sprudlende samlingspunkt i Højer. 

Tak til Tønder Kommune der altid modtager vore ideer og forslag på en positiv og konstruktiv 

måde. I fællesskab vil vi kunne løfte langt flere opgaver, som vil være til fælles gavn for kommunen 

som borgerne i Højer. 



 

 

Traditionen tro vil vi gerne slutte af med: 

Lad os fortsætte det gode samarbejde og sammen tage initiativ til i fællesskab at skabe en 

positiv udvikling for Højer.  
 

 

 

  

 

  

 

 

 


