
Bestyrelsen 
 
Formand:  Finn P. Hansen 
   Nørrehedevej 19, Østerby, 6280 Højer 
   Tlf.:  2727 7640 
   Email:  finn.hansen@nagel-liller.dk 
  
Næstformand:  Lissi Jepsen 
   Klintvej 10, 6280 Højer. 
   Email:  lj@ripzon.dk 
 
Kasserer:  Kirsten Christensen 
   Vestertoft 6, 6280 Højer. 
   Email:  kfchristensenhojer@gmail.com 
 
Sekretær:  Susanne Damm Nielsen 
   Nørregade 29, 6280 Højer 

  Email:  lifetime0505@hotmail.com 
 
   Ellen Mattesen 
   Emmerlevvej 25, 6280 Højer. 
   Email.:  epm@pc.dk 
 
1. Suppleant  Gitte Brøndlund Hansen 
   Torvet 9, 6280 Højer. 
   Email.:  gittebrhansen@gmail.com 
 
2. Suppleant  Jørn Philipsen 
   Hvedemarken 12, 6280 Højer. 
   Email.:  jphilipsen@outlook.com 
 
 
HELE HØJERS NYE HJEMMESIDE: 
  https://hoejer.infoland.dk/ 
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Højer Lokalråd 
 

Højer Lokalråd er et upolitisk råd, der ikke er nogen 
konkurrent til de eksisterende foreninger.  
Højer Lokalråd tilbyder at være paraplyorganisation for evt. 
nye foreninger og initiativer. Højer Lokalråd arbejder for at 
sætte nye initiativer i gang, som der er lokal opbakning til, og 
som der er en reel mulighed for efterfølgende at kunne drifte. 
Lokalrådets opgaver er bl.a. også at være Højer’s fælles 
talerør over for kommunens politikere.   
Det gælder om at gøre Højer til et attraktivt sted at bo, 
besøge og flytte til. 
 
Vi håber at rigtig mange mennesker i Højer gamle kommune 
vil bakke op om Lokalrådet og dets arbejde. 
En af de måder man kan bakke op om Lokalrådet er ved at 
tegne et medlemskab. 
 
Kontingentet er for 2022 fastsat til: 
  50,- kr. pr. person 
eller  75,- kr. pr. familie. 
eller                250,- pr. forretning / virksomhed 
 

Indbetales på: Reg.nr.: 3534 Konto: 0010359031  
Giro:+ 73  - 82688714   
MobilePay: 349653 
 
Hvad har Lokalrådet gang i: 
Det forgangne år var igen på mange måder et anderledes år 
p.g.a. corona. Derfor er det rigtig dejligt, at det nu ser ud til, 
at vi er tilbage til de ”gode gamle dage”! 
 
I Højer Lokalråd har vi fået afholdt de udsatte 
generalforsamlinger, og vi kan konstatere, at lokalrådet har 
haft en del aktiviteter sat på pause. 

Så det betyder rigtig meget for Højer Lokalråd, at I også i år 
vil tegne et medlemskab af Højer Lokalråd. 
 

Lokalrådet driver fortsat ”Det gamle Borgmesterkontor” som 
medborgerhus, hvor mange foreninger afholder deres 
arrangementer og hvor det syder af liv og mange glade 
mennesker. Huset betjenes af frivillige. 
Som borger i Højer er det også muligt at leje lokalerne i  
”Det gamle Borgmesterkontor” til en yderst fornuftig pris. 
Hver tirsdag er der Borgerservice, som betjenes af 
medarbejder fra Tønder kommune. 
Højer Lokalråd driver Bogcafe` i ”Det gamle 
Borgmesterkontor” og her er der nu skiftet en del bøger ud 
med nye aktuelle krimi og romaner, ligesom det fortsat er 
muligt at aflevere og modtage bøger fra det kommunale 
Bibliotek i Tønder.  
 

Lokalrådet har været initiativtager til at de nu er lavet et 
foreningsnetværk, hvor alle foreninger i Højer kan være med. 
Er du medlem af en forening, som ikke er en del af 
netværket, så er du meget velkommen til at kontakte 
formanden. Et godt eksempel på dette gode samarbejde 
foreninger imellem var en fælles Genforeningsfest 2020, som 
dog måtte aflyses p.g.a. corona. En fælles aktivitets-kalender 
for foreningerne i Højer finder du på lokalrådets hjemmeside:  
https://hoejer.infoland.dk/ 
 
Lokalrådet har været initiativtager til at lave en indsigelse 
imod de ændrede vigepligtregler i Højer. En beslutning som 
med baggrund i indsigelsen blev ændret.  
 

Højer Lokalråd er i færd med at undersøge muligheden for 
etablering af et tilflytterhus, ligesom der sammen med 
kommunen arbejdes på at tage godt imod tilflytterne til Højer 
/ Tønder Kommune.  
 

KUN ET FÆLLES HØJER - ER ET STÆRKT HØJER. 


