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Kære medlemmer af Hawboernes Forening                Lildstrand, 17.12.2021 
 
Julen står for døren og et begivenhedsrigt år går på hæld.  
Til jer fra os: En julehilsen, der opsummerer væsentlige begivenheder i Lildstrand 2021. 
 
Naturnationalpark Vester Thorup: En nytårsgave, de færreste af os vist gerne vil ha’! 
Hawboernes Forening har samlet indsigelser, afleveret disse til Naturstyrelsen Thy på naturvandring ved 
Bulbjerg, indsendt indsigelser til Naturstyrelsen og miljøministeren, inviteret ministeren til Lildstrand, været 
aktiv på sociale medier og haft foretræde for Folketingets Miljø og Fødevareudvalg den 15.12. Alt sammen 
med solid opbakning fra Støtteforeningen Hannæs-Østerild.   
Beslutningen om udpegning af de op til 10 nye naturnationalparker er medio december blevet udskudt til 
”det nye år”. Lige nu kan vi ikke rigtig gøre mere, så vi må vente i spænding nogen tid endnu. Skulle vi blive 
udpeget, vil Hawboernes Forening naturligvis søge størst mulig indflydelse og arbejde for en naturnational-
park uden indhegning og ”store græssere”. Vi håber det bedste, men er kampberedte i givet fald. 
Følg med på www.hawboerne.dk, hvor du kan tilgå FB Det sker i Lildstrand samt Vester Thorup NEJ TAK.  
 
Hawboernes Hus: Bestyrelsen har sammen med arkitekt Niels Kristoffer Nielsen igangsat et 
renoveringsprojekt for Hawboernes Hus Version 2.0. Der er god fremdrift i projektet; Vinduer er udskiftet, 
døre forhøjet, ventilation forbedret... Mere er på vej!  
Nordea ”Her bor vi-fonden” har den 15.12. tildelt Hawboernes Hus støtte på hele 514.360 kr.  
En flot julegave, der betyder, at vi i 2022 som del af den samlede renovering kan gennemføre en tiltrængt 
nyindretning af køkken, tilbygning med ca. 40 m2 depotrum mod nord og udskiftning af tag på sidebygning 
mod syd. Se mere om projektet og tidligere modtaget støtte på https://hawboerne.dk/hawboernes-hus---
version-20. Og – hvis du ikke allerede har gjort det - så giv Hawboernes Hus din stemme og/eller en 
kommentar på https://undervaerker.dk/udforsk-projekter/2022/hawboernes-hus-version-2-0.  
 
Nationalpark Thy: Nationalparkens bestyrelse besluttede i januar 2021 at arbejde for en udvidelse med 
strækningen Vigsø-Bulbjerg. Bestyrelsen har sendt forslag til miljøministeren i første halvår af 2021, men 
forespørgslen hviler tilsyneladende trygt på et skrivebord i ministeriet. Men rart med positiv opbakning i 
Thy. Det giver håb for realisering på et senere tidspunkt. Bl.a. vil optagelse i Nationalpark Thy beskytte 
området mod opførelse af tekniske anlæg på nationalparkarealer. 
 
Dark Sky Thy: Arealet er forhåndsgodkendt af International Dark Sky Association, og Hawboerne var i gang 
med at foretage de påkrævede lysmålinger, udarbejde endelig ansøgning m.v. Projektarbejdet er dog sat på 
pause lige nu. Udpegning som Naturnationalpark Vester Thorup vil nedlægge projektet, da formentlig kun 
de færreste vil vove sig ind i en indhegning med ”store græssere” ved nattetide. 
Projektet har i efteråret 2021 modtaget støtte fra Gudrun og Palle Mørchs Mindefond, 31.500 kr., til 
konsulentbistand. Et beløb, som skal refunderes fonden, hvis Dark Sky Thy opgives.  
 
Også andre foreninger end Hawboerne har skabt resultater i 2021: 

UNESCOs immaterielle kulturarvsliste: HanHerred Havbåde fortæller, at den 14.12. blev Den nordiske 
klinkbådstradition indskrevet på den fornemme kulturarvsliste Det er bygningen af båden, sejladsen, 
brugen af den i bred forstand, vedligeholdelsen, alle de tilknyttede håndværk mm., der nu er anerkendt 
som kulturarv. Han Herred Havbåde er det eneste sted i Norden, hvor man fortsat bygger klinkbyggede 
både til erhvervsfiskeriet. Bådelauget Skarreklit er en flot repræsentant for kulturarv og klinkbådstradition 
på Lildstrand Landingsplads.  
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Foreningen KreativitetsHuset i Lildstrand har netop modtaget 35.000 kr. fra Thy Mors Energi samt 5.000 
kr. fra Klim Sparekasse - en tidlig julegave, der luner. KreativitetsHuset er som alle andre projekter 
udfordret af stigende udgifter til materialer og håndværkere. Så der mangler stadig midler til at komme helt 
i mål. Derfor vælger foreningen at dele projektet op i etaper og går snart i gang med renovering af 
boligdelen, således at der hurtigst muligt kan genereres indtægter til driften.  
 
Kystterrasser i Lildstrand: Foreningen Lildstrand Landingsplads er, skønt voldsomt udfordret af de massive 
prisstigninger, nået i mål med finansieringen af projektet, som ender med en anlægssum på 2,5 mio. kr. 
Opstartsmøde med landskabsarkitekt, entreprenør og tilsynsingeniør blev holdt den 10.12.2021. 
Entreprenøren går i gang med forberedende arbejde ”derhjemme” i januar, hvorefter selve anlægsarbejdet 
på landingspladsen igangsættes primo februar 2022. Kystterrasserne skal stå færdige senest 30. maj 2022. 
 
Vanførefonden har doneret 65.000 kr. til et separat projekt, som skal sikre adgangen for gangbesværede fra 
madpakkehuset til kystterrasse mod øst.  
 
Se mere om sponsorer mm. på https://hawboerne.dk/kystterrasser  
 

 
 
 
Er du nået helt hertil, så siger vi tak for din støtte til Hawboernes Forening i 2021 og ønsker vi dig en rigtig 
glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. På gensyn i 2022. 
 
Med venlig hilsen  Hawboernes Forening, Lildstrand 
Bestyrelsen   Tove, Lene, Mona, Karin, Hanne Marie, Birthe og Mette 
www.hawboerne.dk  
hawboerne@gmail.com  
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