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Tak for den gode modtagelse vi har fået i Højer. 

Tak til beboere og aktører for den tid, der er brugt på samtaler, 
interview og workshops. 

Tak fordi vi har må benytte lokaler til workshop på Kiers Gaard.

Tak for lån af Det gamle Borgmesterkontor i Højer.

Tak for lån af Marsk Hotellet til Fællesaften i Højer.

Jes Vagnby Arkitekter / DemokraCity™ er en tegnestue, der arbejder 
med mental-, social, og fysisk byudvikling. I et DemokraCity™ 
projekt er det et centralt element at styrke samtalen, dialogen og 
diskussionen i det område, projektet udspiller sig. Tegnestuens 
vision er at skabe rum for mødet mellem mennesker. Det er i mødet 
mellem mennesker at tillid opstår, og det er denne tillid, der er 
nødvendig for at skabe meningsfulde projekter, hvor forskellige 
interesser skal arbejde sammen om fælles projekter for det fælles 
bedste.

Jes Vagnby er ekstern lektor på Arkitektskolen Aarhus og medlem af 
aftagerpanelet på Aarhus Universitet. Dette netværk kan med fordel 
tænkes ind i evt. fremtidige projektforløb.

Denne rapport er udarbejdet af Jes Vagnby Arkitekter / 
DemokraCity™.
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I slutningen af 2015 påbegyndte Jes Vagnby 
Arkitekter/DemokraCity forløbet med udviklingen 
af byen Højer som en attraktiv by at bo i og 
besøge. I samarbejde med beboere og aktører 
i og omkring byen blev der arbejdet med fem 
indsatsområder; 

1) Bygnings- og kulturarven
2) Kunst- og kunsthåndværk
3) Unge i Højer
4) Smag Marsken 
5) Naturoplevelser

På baggrund af forløbet blev rapporten ’Dyrk Højer’ 
udarbejdet og kimen til nye initiativer og projekter 
blev lagt.

Tønder Kommune har ønsket at fortsætte 
udviklingen af projekterne og initiativerne i Højer, 
hvor vores arbejde har haft fokus på Bygnings- og 
kulturarven, Kunst- og kunsthåndværk samt Unge 
i Højer. I nærværende rapport er projektforløbet 
med Kunst- og kunsthåndværk samt Unge i Højer 
beskrevet.

Mental, social og fysisk byudvikling
Byer er bløde og formbare størrelser som løbende 
kan omdannes, transformeres og revitaliseres. 
Byen skal tage form efter sit liv. Det gælder både 
i storbyen, den mindre by, udkantsbyen, forstaden 
og landsbyen. En by er ikke blot et sted, man bor, 
køber ind, går ud og lader sine børn lege. Den er et 
sted, der har indflydelse på, hvordan vi udvikler en 
fornemmelse for retfærdighed, hvordan vi udvikler 
vores etik, og hvordan vi lærer at tale med og lære 
noget af mennesker, der ikke er ligesom os selv.

At forandre og udvikle byer er en mental, social og 
fysisk proces. 

Mental fordi det handler om at skabe en 
bevidsthed om en bys identitet, værdier og 
fortællinger. Social fordi det handler om 
menneskerne i byen, der skaber tilhørsforhold og 

relationer til byen og som er med til at definere 
stedet. Og fysisk ved at bygninger, landskab/veje/
byrum og pladser tager form. Udviklingen af byen 
skal ses som en proces, hvor rammer og indhold 
er integrerede og hinandens forudsætninger. 
Byens rum er langt mere end sine funktioner og 
fysiske rammer. De er også livet, pulsen og den 
rytme, vi oplever i hverdagen. Det handler om 
at finde ind til beboernes forskelligheder. Hvad 
er deres livsverden, håb, drømme, forventninger, 
forestillinger og fremtidsvisioner. Når vi ved det – 
så kan vi begynde at forstå, hvad det meningsfulde 
byliv og byrum er for beboerne, og så ved vi, 
hvordan vi sammen med dem kan forandre og 
udvikle byen, så den bliver særlig, særegen og ikke 
mindst social bæredygtig.

Jes Vagnby Arkitekter/DemokraCity bruger blandt 
andet midlertidig arkitektur som katalysator for 
bydannelsen fordi den netop formår at engagere 
og fremme dialogen mellem by og borgere. 
Midlertidighed har således egenskaber, der rækker 
ud over at være testelement og underholdning i 
bydannelsen. 

Udvikling via samarbejde 
Samarbejde mellem udvalgte aktører er et 
afgørende og centralt omdrejningspunkt i 
vores projekter. Erfaringer viser, at det er 
gennem samarbejdet, at nye potentialer 
bliver fundet. Ligeledes vil det være kunsten i 
byudviklingsprojekter at få tingene til at gå op i 
en højere enhed ved at Kommunens, borgernes og 
fagprofessionelles erfaringer og ideer udfordrer 
hinanden og dermed giver ny mening til hinanden 
– det er derigennem at vejen for nye løsninger og 
initiativer bliver banet.

Vi arbejder overordnet med udvikling af projekter 
i tre step, som er en måde for os at arbejde 
strategisk med bottom up og top down.

Step 1, 2 og 3 er hinandens forudsætninger og 
skal ses som et akkumulerende udviklingsforløb. 
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Indsatsområderne vælges i dialog mellem borgere, 
erhverv, foreninger, lokalråd og kommune.

Step 1 er tiltag, der har fokus på, hvad borgere 
og lokale aktører umiddelbart selv kan gøre for 
at løfte udviklingen af et givent indsatsområde. 
Formålet er at etablere en motiverende 
handlekraft hos deltagerne og tydeliggøre, at man 
med mindre og fælles initiativer og indsatser kan 
opnå stor indvirkning. Det var dette fokus vi havde 
i første etape af Dyrk Højer ultimo 2015.

Step 2 er tiltag, der har fokus på, hvad man med 
få midler og lidt større indsats kan gøre for at 
understøtte og styrke et givent indsatsområde. 
Her kan der fx være tale om begivenheder, 
arrangementer, kurser og 1:1 midlertidig arkitektur. 
Det er dette fokus, vi har haft i foråret 2016.

Med step 3 har man  mulighed for at udvikle 
initiativer og projekter med en større 
helhedstænkning og kvalitet set ind i et større 
fremtidsperspektiv. 

Det sydvestligste hjørne af danmark
I mødet med Højer fandt vi hurtigt ud af, at 
selvom Højer ofte opleves som en stille by – så 
sker der en del bag de små facader. Der er ca. 
36 forskellige foreninger i Højer. Der hver især 
arbejder med forskellige aktiviteter og inviterer 
ind til forskellige arrangementer og begivenheder. 
Men de 36 forskellige foreninger er også en 
del af udfordringen, da man ikke har fælles 
målsætninger, man arbejder hen imod og derved 
heller ikke opnår de synergier, der kan opstå 
gennem samarbejde og vidensdeling. 

Kunstnerne og kunsthåndværkerne i Højer er 
selvstændige erhvervsdrivende. Derfor kan 
det også være svært at få tid til at dyrke og 
udvikle en fælles organisering, der opfylder de 
enkeltes behov – og som samtidig er med til at 
styrke Højers identitet som en by med kunst og 
kunsthåndværk. Det stiller i hvert fald krav til, 

at der er nogle tydelige spilleregler, der sigter 
hen mod konkrete effekter - for hvis resultaterne 
udebliver er incitamenterne ikke tilstede og 
motivationen daler – tid er penge - især, når man 
er selvstændig.

I forhold til ’Unge i Højer’ er der en stor del af året 
flere unge i Højer end i andre mindre bysamfund - 
i kraft af eleverne på de to efterskoler og den nye 
Højskole. De unge kan dog være svære at få øje 
på i bybilledet fordi efterskoler ofte fungerer som 
enklaver i et lokalsamfund. Typisk er aktiviteterne 
og fællesskaberne meget indadvendte, hvilket 
er en ganske naturlig del af det at gå på en 
efterskole. Samtidig har vi en gruppe lokale unge, 
der er meget fragmenteret, fordi deres skolegang 
flyttes til Tønder, når de når 7. kl., og derfor 
mister de noget af deres lokale tilhørsforhold og 
fællesskab. De unge er en vigtig ressource for 
både by og samfund – derfor er det vigtigt at få 
bragt de unges ideer og deres livsverden i spil i 
udviklingen af Højer. Men det kan kun lade sig 
gøre hvis de voksne bakker op og er med til at 
skabe rammerne for, at de unge kan mødes i et 
udviklende fælleskab.

Et vigtig mål for os i dette projektforløb har været 
at få projekter realiseret så beboere og aktører 
får nogle succesoplevelser og skaber synlige 
resultater, man kan være stolte af – og derudover 
har det været vigtigt for os at skabe synergi 
mellem de enkelte indsatsområder.

Projektforløb 
Der er blevet afholdt individuelle møder med alle 
aktører inden opstart af workshops. Det er vores 
tydelige erfaring, at de individuelle møder er 
afgørende for, at vi kan rykke hurtigere, når vi når 
til workshopdelen. Inden for hvert indsatsområde 
er der afholdt 3-5 workshops med mellem 12-20 
deltagere pr. gang.



Kunstnergruppen i Højer har igennem mange år 
samarbejdet omkring kunst og kunsthåndværk i 
Højer. Derfor vil deres engagement være oplagt 
og naturligt at løfte ind i et større projekt med 
større visioner også til gavn for Højer by og 
Tønder Kommune. Dels for at tiltrække endnu flere 
turister – og dels for at tiltrække nye kunstnere, 
der vil slå sig ned i Højer. Turister er vigtige 
indtægtskilder, og nye kunstnere kan komme med 
ny inspiration, og de kan være med til at støtte op 
om arbejdet med Højer som en by med kunst og 
kunsthåndværk.

Med udgangspunkt i at det skal være konstruktivt, 
inspirerende og sjovt at arbejde med kunst og 
kunsthåndværk i Højer, dannede følgende punkter 
udgangspunkt for forløbet. 

Individet - kunstneren og kunsthåndværkeren
Hvordan skal det være at være kunstner i 
Højer?

Interessefællesskabet – organiseringen
Hvordan styrker vi organiseringen af kunstnere 

og kunsthåndværkere i Højer nu og i 
fremtiden? 

Kiers Gaard som omdrejningspunkt
Hvordan styrkes tilknytningen til Kiers Gaard?

Højer som destination for kunst og    
kunsthåndværk
Hvordan styrker vi en fælles synlighed i 
bybilledet?

På de efterfølgende sider vil vi med udgangspunkt 
i ovenstående beskrive de gode råd, anbefalinger 
og konkrete projekter, der er blevet diskuterer og 
arbejdet med i forløbet.

Individuelle møder og workshops
For at få en klar fornemmelse af, hvor energierne 
lå i forhold til det videre arbejde, blev der afholdt 
møder med nogle af de kunstnere, der havde 
været en del af forløbet i slutningen af 2015. I 
løbet af processen blev der afholdt tre workshop/
arbejdsmøder med deltagelse af mellem 12-18 
personer pr. gang.

KUNST & 
KUNSTHÅNDVÆRK

Mogens Davidsen 
Nini Duncan, Maler
Else Othilie Lysgaard
Albert Pedersen
Anni Lehmann
Alice & Svend Kræfting 
Lene Helm 
Per Loldrup
Asger Petersen
Anne-Marie Overgaard

Medskabere

Hanne Sønnichsen
Malene Hansen
Eva Weitling
Jane Boes
Adam Gabriel 
Aase-Lene Lysgaard Madsen 
Birgitte Vallentin
Jytte Lysgaard
Bodil Arbjerg Lundby
Dan Thuesen
Ghita Svensen
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INDIVIDET - KUNSTNEREN 
OG KUNSTHÅNDVÆRKEREN
Et attraktivt sted at bo som kunstner og kunsthåndværker

Højer er kendt for at være en by, der tiltrækker 
kunstnere og kunsthåndværkere. Der er mange 
årsager til dette – roen, fællesskabet, de åbne 
vidder og den smukke natur. Det kan være en god 
øvelse at bevidstgøre, hvorfor det er attraktivt 
som kunstner eller kunsthåndværker at flytte til 
Højer? Er der noget man kan gøre mere af? Gøre 
anderledes? Gøre bedre? 

Hvordan skal det være at være kunstner i Højer?

Opsamling fra workshopforløb: 

Kendskab og kollegaskab
Det er vigtigt, at man kender hinandens universer, 
så man dermed kan støtte op om hinandens små 
virksomheder. En vigtigt ting i den sammenhæng 
er, at man er synlige over for hinanden.

Øget kendskab til hinanden kan fx styrkes ved, 
at man deltager på de nystartede fredagsmøder 
på Kiers Gaard, hvor alle er inviteret

Det kan også være vigtigt at dyrke 
interessefællesskabet, hvor ’Kunst og 
kunsthåndværk i Højer’ er på dagsordenen. 
Her kan fx arrangeres en uformel tour de 
chambre (en intern kunstrunde), hvor kunst 

og kunsthåndværkerne besøger hinandens 
værksteder og universer

Det er vigtigt, at skabe traditioner sammen, og 
her kan man indgå i et samarbejde omkring 
Kulturugen, hvor man i fællesskab skal gøre 
det attraktivt at komme til Højer i kulturugen.

Opsamling fra workshopforløb:  

Synlighed
Det er vigtigt, at der er en synlighed omkring 
kunsten og kunsthåndværket i Højer – både i 
forhold til at skabe omsætning men også for at 
styrke den individuelle kunstneriske stolthed.

Det vil være en god idé med en strategi for 
fælles markedsføring og annoncering. Det er 
en fordel at turister ved, at de har 14 adresser 
at besøge frem for blot 1. 

At være sammen om en fælles synlighed 
i bybilledet i Højer bør også forstærkes. Et 
fælles synligt og anderledes udstillingssted 
kan være det første skridt på vejen til et 
stærkere aftryk i byen. 

Opsamling fra workshopforløb: 

Sjovt og inspirerende
Det skal være sjovt at være kunstner i Højer, 
fordi det giver drivkraft og inspiration til at 
fortsætte arbejdet som selvstændig kunstner og 
kunsthåndværker. 

En idé kan være at være sammen om et fælles 
værk en gang om året, som også kan være med 
til at inspirere hver enkelt kunstner. Her menes 
ikke en fælles udstilling men mere ét værk, der 
er kommet frem ved fælles indsats og evt. med 
gæster udefra.

Opsamling fra workshopforløb: 

Grænseoverskridende nationalt og internationalt
Det kan være nødvendigt at hente inspiration 
udefra, for at få luft under nye ideer. Derudover 
skal det hele ikke dreje sig om Højer, det er 
vigtigt, at det også bliver grænseoverskridende, 
så kendskabet til kunst og kunsthåndværk i 
Højer styrkes både i Danmark men også ned over 
grænsen. 

Det kan være en idé at poppe op med butikker/
udstillinger i andre storbyer i Danmark eller fx 

i Tyskland. 

Til de månedlige fredagsmøder på Kiers Gaard 
vil det være oplagt at invitere oplægsholdere 
inden for kunst og kunsthåndværk. Byen 
Lønstrup blev nævnt som et godt eksempel 
at hente inspiration fra – alternativt kan man 
arrangere ekskursioner 

Det kunne også være en idé at arrangere en 
symposierække, hvor kendte kunstnere og 
kunsthåndværkere fortæller om deres arbejder. 
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INTERESSEFÆLLESKABET 
– ORGANISERINGEN
Et attraktivt interessefællesskab

En del af at være et attraktivt sted at 
bosætte sig, har også noget at gøre med det 
interessefællesskab, der er. Det kan både handle 
om de sociale aspekter men også i forhold til det 
at udvikle sig som kunstner. Men hvad er det, der 
gør det attraktivt, at være en del af fælleskabet i 
Højer - både i forhold til det man giver, og det man 
får? Hvordan kan organiseringen styrkes? Hvad 
skal den kunne? Og hvilke arbejdsopgaver bør der 
ligge i organiseringen?

Opsamling fra workshopforløb: 

Censur i forhold til kunst og kunsthåndværk er 
både godt og ondt. Godt - fordi det kan være 
med til at hæve en kvalitet. Dårligt - fordi det 
udelukker nogen – både fra en udstilling men 
også fra et fællesskab. Uden at gå nærmere 
ind i diskussionen om censur er godt eller 
skidt, kan det være interessant at diskutere om 
en organisering, kan favne et fællesskab for 
både de kunstnere og kunsthåndværkere, der 
er inden for og uden for censuren? Hvordan 
kan en organisering se ud, der tilgodeser flere 
niveauer? 

Organiseringen skal være den samlende 
platform i forhold til kunst og kunsthåndværk i 
Højer og koordinere forskellige indsatser, der er 
med til at tiltrække turister og nye kunstnere. 

Organiseringen skal tage initiativ til foredrag, 
udflugter, workshops, kurser og master classes.  

Organiseringen bør være fælles talerør. Hvis 
Højer skal styrke identiteten som en by med 
kunst og kunsthåndværk er det vigtigt, at der 

er et fælles talerør – og denne opgave kunne 
organiseringen varetage i forhold til fx fælles 
markedsføring og fælles udstillinger/events.

Tid er penge – især når man er selvstændig. 
Det er vigtigt at få aftalt, hvordan 
kommunikationen skal foregå i organiseringen, 
da kommunikationen danner baggrund for 
de aktiviteter, der skal koordineres. Hvis en 
organisering skal fungere effektivt er dette 
et meget afgørende element. Er det kun via 
mail kommunikationen foregår, eller kan det 
også foregå via mere uformelle kanaler som 
cafémøder, eller en facebookgruppe m.m.? 
Hvad fungerer bedst? Det, der er mest effektivt, 
er måske ikke altid det sjoveste. Og hvad er 
vigtigst? Det kan være en idé at prøve nogle 
forskellige former og kombinationer af inden 
man beslutter sig.

KIERS GAARD SOM 
OMDREJNINGSPUNKT
En attraktiv platform

Kiers Gaard er kulturcentret i Højer med 
mulighed for at afholde kunstkurser, koncerter, 
teaterforestillinger og der mulighed for 
overnatning. Faciliteterne i forhold til værksted og 
udstillingsmuligheder kan med fordel optimeres, 
men Kiers Gaard har potentialet til at blive et 
naturligt og stærkt omdrejningspunkt for kunst 
og kunsthåndværk i Højer. Men hvordan kan Kiers 
Gaard blive et endnu mere attraktivt sted for 
kunstnerne og kunsthåndværkerne i Højer? Hvad 
bør de bidrage med i denne sammenhæng? Og 
hvad kan Kiers Gaard gøre for at bakke op om 
dette?

Opsamling fra workshopforløb: 

Hvordan hænger Kiers Gaard sammen?
Der er ikke så mange, der er bekendt med, hvordan 
Kiers Gaard egentlig hænger sammen i forhold 
til driften af gården. På workshoppen 10. maj fik 
Anne-Marie Overgaard, der sidder i Kiers Gaards 
bestyrelse, mulighed for at give folk indsigt i dette. 
Kort fortalt ledes Kiers Gaard af en fond bestående 
af syv medlemmer. Tre medlemmer vælges af 
Tønder Kommunalbestyrelse. Fire medlemmer 
udpeges med sagkundskab indenfor kunst og 
kultur (for yderligere se vedtægter på nettet). 

Der er ingen tvivl om, at samarbejdet med 
Kiers Gaard vil kunne styrkes betydeligt, hvis 
der kommer mere gennemsigtighed i forhold 
til bestyrelsens arbejde. På den måde vil 
de lokale kunstnere og kunsthåndværkere 
også lettere kunne spille ind i forhold til 
mulige samarbejder. Kan der evt. indføres 
en brugerrepræsentant i bestyrelsen og ad 
hoc arbejdsgrupper, der hjælper med at føre 

bestyrelsens visioner ud i livet?

Kies Gaard er et naturligt mødested i Højer 
- men der kan gøres meget mere for at Kiers 
Gaard bliver endnu mere identitetsskabende 
for byen og et omdrejningspunkt for 
traditioner og generationer. Kan der skabes 
en venne-forening til Kiers Gaard, der også 
kan være med til at støtte op om den daglige 
vedligeholdelse af Kiers Gaard (se fx på Det 
Gamle Borgmesterkontor i Højer og Hagges´ i 
Tønder) 

Kiers Gaard mangler en opgradering 
på flere fronter – både i forhold til 
overnatningsmulighederne og værkstederne. 
Hvis stedet skal være med til at trække flere 
kunstnere og kunsthåndværkere til Højer, er 
det nødvendigt at højne standarden – Kiers 
Gaard skal være med til at sætte baren endnu 
højere. Kan der søges fonde for at skaffe midler 
til sådan et arbejde?  

Kan der gøres endnu mere for at ’sælge’ Kiers 
Gaard ud over Kommunens grænser? Fx ved 
at kontakte foreninger inden for kunst og 
kultur i DK – en salgskanal for kunstnerophold, 
seminarer, kurser på Kiers Gaard etc.

Vil det være en idé at udarbejde et årshjul, 
hvor aktiviteter og kurser på Kiers Gaard er 
endnu mere synlige? Og kan der afsættes 
fire weekender om året hvor kunstnerne 
og kunsthåndværkerne i Højer på kryds 
og tværs står sammen om kurser og andre 
arrangementer? 
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HØJER SOM DESTINATION 
FOR KUNST OG 
KUNSTHÅNDVÆRK
En attraktiv destination

Højer er en by med kunst og kunsthåndværk. Men 
det kan være svært at se. Med udgangspunkt 
i ønsket om udstillingsmontre, blev der 
udviklet et spejlhus som en alternativ form for 
udstillingsmontre. Inde i spejlhuset udstiller 
kunstnere og kunsthåndværkere i Højer et værk. 
Der er 16 udstillingsrum inde i huset, der har 
størrelsen 75 x 75 cm. og 29 cm. dybt. Der var bred 
enighed om, at der ikke skulle være et fælles tema 
for de udstillede værker.

Spejlhuset afspejler omgivelserne og dyrker 
samtidig det individuelle. 
Huset måler 3,66 x 2,44 m. i grundplan

Huset er opført i et samarbejde med J.P.A. Jensen 
og Søn, Mogens Davidsen, Kunstnergruppen i Højer 
og Jes Vagnby Arkitekter / DemokraCity.

Mogens Davidsen er kurator på udstillingen i 
Spejlhuset.
Til ferniseringen fredag 10. juni var der enighed 
om at Hanne Sønnichsen skulle stå for talen. 

Frem til nedtagning af Spejlhuset i uge 40 har 
kunster-gruppen taget ansvaret for at rengøre og 
vedligeholde huset.



BODIL ARBJERG LUNDBY BIRTGITTE VALENTINJYTTE LYSGAARD HANNE SØNNICHSEN

MOGENS DAVIDSEN

ADAM GABRIEL

MALENE HANSEN
DAN THUESEN

ELSE OTHILIE LYSGAARDKURTH SCHMIDTNINI DUNCAN LARSENGHITE SVENSEN

ANNI LEHNMANN
EVA WEITLING

AASE-LENE LYSGAARD
JANE BOES
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Gruppen af kunstnere og kunsthåndværkere i 
Højer har gennem mange år samarbejdet om at 
skabe opmærksomhed omkring deres arbejder 
– men deres aftryk kan styrkes endnu mere til 
gavn for Højer by og Tønder Kommune. 
Kunstnergruppens engagement bør kobles 
sammen med større visioner og målsætninger, 
hvor byen ikke kun tænkes som en nostalgisk by – 
men også som en modig og fremsynet by. Heri kan 
samarbejdet med Kiers Gaard også styrkes - det 
er vigtigt at være fælles om nye visioner og nye 
projekter. 

To eksempler på projekter kunne være; 

Værksted og gæstehus til kunstnere
Spejlhuset er en ny og midlertidig installation i 
Højer og har allerede vist sin værdi som talerør 
for og en manifestation af Højer som Kunstner- og 
kunsthåndværker by. Ideen kan gøres både mere 
permanent og dynamisk, hvis der etableres et sted 
(fx den grå hal mellem den gamle tæppefabrik 
og J.P.A. Jensens & Søns værksted). Her kan 
indrettes et showroom for byens kunstnere- og 
kunsthåndværkere samt et par kunstner-boliger/
atelier som udefrakommende kunstnere kan leje 
billigt - for dels at tilføre inspiration udefra til byen 
og dels give dem mod på evt. at flytte permanent 
til byen. Den grå hal bør gøres lige så spektakulær 
som spejlhuset ved fx at gøre det til et øko-hus 

med grøn klimaskærm. Hallen har en fantastisk 
beliggenhed og kobler sig direkte på en oplagt 
natursti fra Højer og ud i Marsken.

Højer Marsk Hotel
I et tæt samarbejde med kunstnergruppen, 
lokale aktører, Nationalpark Vadehavet og 
’Tøndermarsk Initiativet’ kan man udvikle et 
”Fogo” projekt i det nuværende Højer Marsk Hotel. 
Hotellet ligger centralt i byen og i forhold til det 
tiltænkte nyindrettede torv. Et Fogo projekt er 
et hotel indrettet og drevet af lokale med lokalt 
producerede møbler, kunst, tekstiler, service m.m. 
Målet er at skabe et helt unikt og attraktivt hotel, 
der er en kunstnerisk fortolkning af områdets 
værdier. 

Se trailer: http://sitemedia.ca/films/todd-saunders/  

http://sitemedia.ca/films/todd-saunders/  


UNGE I HØJER

Formålet med dette forløb har været at blive 
konkrete på, hvad der kan få de unge til at bruge 
byen mere både til gavn for dem selv, de lokale, 
efterskolerne og Højer by. Derudover har det også 
været et overordnede mål at skabe en platform for 
et mere levende, inviterende og attraktivt byrum i 
Højer for og med de unge og ikke mindst byen. 

Under forløbet ultimo 2015 kom det frem, at 
de unge gerne vil være med til at arrangere 
en fællesaften i Højer for hele byen med 
fællesspisning og musik. Derudover var der også 
et ønske fra både de unge og de voksne om 
at formalisere møderne mellem de forskellige 
unge-aktører. Derfor har vi her i fase to i foråret 
2016 arbejdet med nedenstående elementer, der 
beskrives på de efterfølgende sider. 

Fælles Aften

Udvikling af Højer Burgeren 

Koncert i Kirken 

Performance 

Højer Ungeråd

Individuelle møder og workshops
Der er blevet afholdt individuelle møder med alle 
voksne unge-aktører - samt fire workshop med  
både de voksne og de unge fra efterskolerne og de 
lokale unge. 

Medskabere:

Kontaktpersoner til de lokale unge 
Kurth Friis, medarbejder Club90, pedel på Dige 
Skolen og Mogens Davidsen, medarbejder Club90, 
kunstner i Højer
15 lokale unge

Højer Efterskole
Mikkel Fjord-Larsen, Forstander
Michael Appel, var Viceforstander 
50 elever 

Højer Design Efterskole
Kirsten Hansen, Forstander
20 elever

Højer IF
Lars Peter Lauridsen, formand

Præsten i Højer
Claus Egelund

Motel Højer
Kaare Jessen

Marskhallen
Dorte Bendtsen

Højer Frivillige Brandværn

16 17
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FÆLLESAFTEN I HØJER

Intentionen med ’Fællesaften i Højer’ har dels 
været at hjælpe til med at realisere de unges ideer 
– og dels vise byen, at der er en masse unge i byen, 
og at de kan tænkes meget mere ind i bybilledet. 

Arrangementet ’Fællesaften i Højer’ var tænkt ind 
som en kulmination på de tre forløb, hvor der er 
blevet arbejdet med at styrke og udvikle tiltag, der 
kan bakke op om bygnings- og kulturarven, Kunst 
og kunsthåndværk og Unge i Højer. Det er dog 
de unge og unge-aktørerne, der har været med 
til at stable arrangementet på benene gennem 
forskellige elementer, der beskrives herunder. 

Invitation til fællesaften i Højer
Invitationen til arrangementet er udviklet i 
samarbejde med elever fra Højer Design Efterskole. 
For at nå ud til flest mulige borgere er invitationen 
husstandsomdelt i Højer med hjælp fra Højer 
IF. Den er derudover lagt på diverse digitale 
platforme, og der er sendt en pressemeddelelse ud 
til både lokale og nationale mediehuse.

Program
Programmet er tilrettelagt og afstemt med 
ungeaktørerne samt koordineret med egnsspillet 
’Højt til Himlen’.

Arrangementet startede kl. 16.30, hvor 
Borgmester Henrik Frandsen åbnede aftenen. 
Herefter var der fernisering på udstillingen i 
Spejlhuset - udstillingen blev åbnet med en tale 
af Kunstneren Hanne Sønnichsen. Kl. 17.30 var 
der Fællesspisning på torvet, hvor de unge i 

Højer inviterede på Højer Burger. Kl. 20.00 var 
der koncert i Højer Kirke med Tønder-bandet 
NEONLYS. Kl. 21.00 var der surprise performance 
med de unge.

Højer Burgeren
Højer Burgeren er udviklet af de lokale unge og 
unge fra efterskolerne i samarbejde med Stigs 
Restaurant og Jes Vagnby Arkitekter. Burgeren 
er sammensat af lokale råvarer og fra lokale 
producenter - herunder bl.a. burgerbolle udviklet 
af Dige Bageren, kød fra Marskpølser, urter fra 
Tøndermarsken, dressingen og hvidkål blev leveret 
af Stig Henriksen fra Stigs Restaurant. Burgerne er 
sat til at koste 30 kr., hvor overskuddet fra salget 
går til Ungerådets fremadrettede arbejde – fredag 
10. juni lød overskuddet på i alt 3744 kr. ved salg 
af 378 burgere.

Indsamling af urter
Torsdag 9. juni om aftenen deltog hele Højer 
Design Efterskole i indsamling af urter ude 
ved Vidå Slusen ført an af Eva Weitling, der 
bor i Højer. Urten, der primært blev indsamlet 
var strantrehage, der blev brugt som krydderi i 
burgeren. Efter indsamlingen ved Vidå Slusen 
tog elever med tilbage til Evas hus, hvor man 
blancherede urten og hængte den til tørre, så den 
var klar til brug i burgeren dagen efter.

Produktion af burger
Det var de unge, der stod for produktionen 
af burgeren. Om formiddagen fredag 10. juni 
forberedte de unge ingredienserne på Højer 
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Efterskole med kyndig hjælp af det dygtige 
kantinepersonale. Kødet blev forstegt, tomater og 
salat blev snittet osv. Om aftenen stod 20 unge 
klar og i fælleskab producerede og serverede de 
Højer Burgerne – godt hjulpet på vej af Frivillige 
Brandmænd fra Højer, der styrrede grillen samt 
Jes Vagnby Arkitekter/DemokraCity, der overordnet 
styrede slagtes gang.
 
Torvet i Højer
I løbet af dagen fredag 10. juni hjalp de unge også 
med at omdanne Torvet i Højer til en hyggelig 
plads med borde og stole, hvide duge og pynt i 
træerne. Her fik vi også stor hjælp af Kurth Friis fra 
Digeskolen og Marsk Hallen, hvor vi blandt andet 
lånte borde og stole. 

Koncert i Kirken
Som en del af arrangementet var der også 
arrangeret koncert i Højer Kirke med det Tønder-
lokale band Neonlys. De spillede fra kl. 20.00-
20.45. Kirken var fyldt op med både unge, voksne 
og de helt små børn. Det var en unik oplevelse 

som selv Præsten og Kirketjeneren blev ret 
imponeret over.

Performance
Signe Feddersen, underviser på Højer Efterskole, 
stod for instruktionen af performance med 
de unge. Torsdag 2. Juni samledes unge fra 
efterskolerne og lokale unge på Højer Efterskole, 
hvor performance blev indøvet. Fredag 10. Juni 
om formiddagen stod den på generalprøve, og om 
aftenen kl. 21.00 gik det løs. De unge blev klædt i 
malerdragter med tilhørende hørerværn, briller og 
en støvmaske, underlægningsmusikken var musik 
af NEONLYS og under performance blev der tændt 
nogle (harmløse) røgbomber, der farvede luften 
hvid og orange. Deres performance gik rigtig godt 
og fik den effekt vi havde håbet på – de unge blev 
tydelige i bybilledet, og de unge selv synes det 
havde været en fed begivenhed, der gav dem en 
ekstraordinær mindeværdig oplevelse. 

Se udklip af performance: https://www.facebook.
com/UgeavisenTonder/videos

https://www.facebook.com/UgeavisenTonder/videos 
https://www.facebook.com/UgeavisenTonder/videos 
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HØJER UNGERÅD

På møderne med de voksne unge-aktører blev 
rammerne for et kommende unge-råd diskuteret. 
Med etablering af et ungeråd er formålet at 
skabe en platform for et mere levende ungemiljø, 
der styrker forbindelsen og dialogen mellem de 
forskellige unge-grupperinger. På den lange bane 
skal det være med til at skabe et mere inviterende 
og attraktivt ungemiljø og byrum i Højer for og 
med de unge og ikke mindst byen. Med Højer 
Ungeråd skal de unge gives et større medansvar 
og mere medindflydelse på udviklingen af byens 
rum og muligheder. 

Organisering og forankring
Højer Ungeråd er en sammenslutning af 
ungerepræsentanter fra Club90, Højer Efterskole, 
Design Efterskolen Højer, Højer Idrætsforening 
og FDF Højer – samt én voksen-repræsentant 
fra ungeaktørerne (fx fra Club90). Højer ungeråd 
skal fungere som de unges talerør til de voksne 
ungeaktører og byen. Det forslås, at ungerådet 
organiseres under Højer Lokalråd for at sikre en 
synergi med eksisterende og kommende tiltag 
i lokalområdet. Dette kan bl.a. sikres ved at en 
repræsentant fra ungerådet også deltager i 
Lokalrådets møder.

Højer Ungeråd bør gennemgå en læringsproces 
med fokus på, hvordan man engagerer de unge 
i lokalområdet. Lokalt engagement skaber 
fællesskab og dette kan være med til at fremme 
interessen for det nære og skabe platformen 
for et mere levende, inviterende og attraktivt 
ungdomsmiljø i Højer. 

Højer Ungeråds opgave er; 
at være initiativtager og afvikler af 3-4 unge-
begivenheder i løbet af året

at sikre synergi til øvrige aktiviteter i 
lokalområdet

at sikre en bred involvering af de unge i 
lokalområdet

Økonomi
Det foreslås at Højer Ungeråd bør have et 
selvstændigt budget. Dette budget kan støttes 
af fx ungeaktørerne i form af et symbolsk 
opstartsbeløb, puljer fra Lokalrådet, fonde m.fl. 
Derudover vil de forskellige aktiviteter give Højer 
Ungeråd mulighed for at skabe en indtægtskilde 
fx ved salg af Højer Burgeren.

De første møder 
Møde medio august med ungeaktører. 
Ungerådet er etableret men ikke konstitueret, 
så derfor er formålet med dette møde at 
vedtage rammer og vedtægter for Højer 
Ungeråd

Opstartsmøde i Højer Ungeråd ultimo august / 
primo september, hvor fokus er at introducere 
og koordinere den fremadrettede køreplan for 
skoleåret. 

Unge til ungerådet 
Unge fra Lokalområdet: 
Natalie Salling, Peter Lauridsen og 
Maria Lauridsen

Højer Efterskole: 
Emma Christiansen og Cecilie Madsen 
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De unge er en vigtig ressource for både by og 
lokalsamfund i Højer – derfor er det nødvendigt, 
at få bragt de unges ideer og deres livsverden i 
spil i udviklingen af Højer. Men det kan kun lade 
sig gøre, hvis de voksne bakker op og er med til 
at skabe rammerne for, at de unge kan mødes i et 
udviklende fælleskab. 

Ungeråd
Der er nu etableret et Ungeråd – nu handler det 
om at få det konstitueret – dvs. at få opbygget en 
organisering, med vedtægter og handlingsplaner. 
Et ungeråd med deltagelse af: Unge i byen, 
Efterskolen, Design Efterskolen, Højskolen, Højer IF, 
Spejderne mfl.

De unges synlighed i Højer
Videreudvikling af nogle af de forslag, de unge 
har introduceret. Give dem rum/plads i byen. 
Der er i Tønder Kommune ikke en skøjtebane, 
skaterbane, by-motion, pædagogisk mekanisk 
model af marskens afvandingssystem eller et 
ungdomshus bygget af LEGO klodser. Det vil også 

give besøgende (turister og forældre) et billede af 
en attraktiv og aktiv og homogen by.

Højer Burgeren
Videreudvikle Højer Burgeren, der er et 
samarbejdsprojekt mellem de unge og 
erhvervslivet. Højer burgeren har et stort 
potentiale til at blive markedsført som en del af 
”Smagen af Marsken” og Højer. Højer burgeren 
er sund fast food, og kan være en indtægtskilde 
til ungerådet. Der kan udvikles/bygges en 
produktions/salgsvogn, hvorfra burgeren kan 
sælges lokalt på fx Højer Fåremarked, Træskulptur 
Symposium, Kulturugen m.m. samt øvrige 
arrangementer i Kommunen herunder Tønder 
Festival.



Jes Vagnby Arkitekter / DemokraCity™ 


