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Forord
Landsbyplanen for Jejsing er udarbejdet for at landsbyen og lokalområdet i
Hostrup Sogn, Tønder Kommune kan stå rustet til de opgaver, der er aktuelle
for områdes beboere som medspillere i forholdet til Kommunen, det lokale
erhvervsliv, øvrige institutioner og foreninger m.fl.
I en tid efter sammenlægning af 6 kommuner og centralisering af en lang række
funktioner såvel i offentligt som i privat sammenhæng kan afstanden til ”kernen”
– hvor beslutningerne træffes føles lang.
Det er derfor vigtigt at de mindre brikker i puslespillet bidrager til at skabe en
helhed for fremtiden i området med de muligheder og ønsker der kan medvirke
til en positiv udvikling - i stedet for afvikling.
Dette gør sig naturligvis gældende for alle landsbyer og bebyggelser i det åbne
land.
Jejsing Borgerforening og det nystiftede lokalråd vil gerne gøre sit for at
medvirke til en fornuftig udvikling af området som et godt sted at bo og være i.
Derfor dette oplæg til en plan velvidende, at der også skal ses nærmere på de
øvrige landsbysamfund og bebyggelser i vores lokalområde – men vi skal jo
starte et sted for at komme i gang – så hvorfor ikke i det største
landsbysamfund?
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Hvad kan landsbyplanen bruges til ?
• At skabe overblik over Jejsings udbud af de muligheder man har som
borger i lokalsamfundet.
• At danne et fælles grundlag for debat og udvikling af ideer for fremtiden
blandt områdets beboere.
• At fastlægge ønsker om arealudlæg til boliger, erhverv, offentlige områder
trafikale forhold m.v.
• At udpege bevaringsværdige og rekreative værdier for området i
samarbejde med beboere, foreninger, interesseorganisationer,
myndigheder m.fl.
• At danne grundlag for debat og forhandlinger med Kommunen og andre
om forhold af betydning for områdets fremtid og planlægning

Borgermøde i Jejsing forsamlingshus
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Jejsing - lidt historie
Jejsing er det ældste kendte bosted i Hostrup Sogn.
Dette kan ses af endelsen ”- ing”, der kendetegner bynavne fra
folkevandringstiden i det 6. og 7. århundrede.
Landskabet
Jejsing og Rørkær landsbyer er beliggende på Jejsing Bakkeø, der strækker sig
ud i marsklandskabet som en tunge fra øst mod vest. Hostrup og Solderup er
beliggende på hedeslette. Landsbyen Lydersholm er beliggende i den
sydøstlige del af området.
At det ikke altid har været nemt at bo i området vidner historiske optegnelser
om.
Der berettes om stormflodernes store ødelæggelser i Hostrup Sogn.

Markvej fra Grønå mod Jejsingbjerg

De store digearbejder, der blev udført i det 16. århundrede, kunne end ikke
dæmme op for Vesterhavets indtog i landskabet i stormflodstider.
Der berettes i flere omgange og senest fra omkring 1615 om store skader.
”I Rørkær og dette sogn har floden tilføjet indvånere stor skade, navnlig er Peter
Querdebeck og Michael Hansen blevet skyllet ud af deres huse. Vandet har
stået hele to alen over deres hø i laderne” og ”Elleve personer er druknet i
Sæd.”
”Stort og utalligt vraggods er skyllet op i dette sogn” – således præsten i
Hostrup.
(kilde: Brudstykker af Hostrup Sogns historie, Max Rasch).
I midten af 1600- tallet lå egnen næsten øde hen efter svenskekrigene og efter
polske lejetropper, der kom herop. Pesten fulgte med, og mange mennesker
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døde. Huse og gårde stod tomme og først efter krigene og pesten kunne en
genopbygning komme i gang.
Befolkningen og gårdene
Gårdene i Jejsing har været fæstegårde. De fleste gårde i sognet har hørt under
Solvig, nogle under Tønderhus og enkelte under Kogsbøl syd for Visby.
I 1693 blev Solvig solgt til de bønder, som var fæstebønder under gården.
Bønderne blev frie og kunne derfor få tid til at passe deres eget. Gårdene blev
drevet i fællesdrift men i begyndelsen af 1700- tallet begyndte man at udskifte
jorden fra fællesdriften.
Bønderne ville dog ikke flytte ud af landsbyen – her var det trygt at bo – og man
lavede en såkaldt stjerneudskiftning, hvor alle fik en del af den gode jord, et
stykke eng og så noget mindre god jord fra jorden i fællesdriften.
Dette var upraktisk, da meget af jorden dermed kom til at ligge langt fra
ejendommene, men en større ”ny” jordfordeling kom først i gang i 1964 efter at
en større ejendom nedbrændte. Den blev senere efterfulgt af en omfattende
jordfordeling omkring årtusindskiftet (2000).
Den oprindelige bebyggelse bestod normalt af et ”stuehus” som blot et langt rum
med et ildsted på gulvet. Efter krigene og pesten kom genopbygningen i gang
og stuehusene blev nu indrettet med skillevægge, loft og åbne ildsteder med
skorsten.
I 1770 var der 23 kåd og 9 gårde i Jejsing. (En kåd var som oftest et hus med en
lille stald og et mindre jordtilliggende så man kunne holde en ko).
Der var mange ”knapmagere” og en del vævere i sognet. Koner og piger
kniplede dagen lang med ringe fortjeneste mens mange mænd var daglejere på
områdets gårde.
Landsbyen
Som landsbytype kan Jejsing benævnes som ”vejklyngeby”, en bytype der
minder om en ”slynget vejby” – men hvor sidegader danner et netværk langs
hvilket gårde og huse ligger uregelmæssigt fordelt i klynger.
Landsbyen kan efter oprindelse opdeles i 2 - ”bondebyen” mod vest som udgør
det gamle Jejsing og ”stationsbyen” mod øst, der opstod efter anlægget af
jernbanen i 1867.
I det gamle Jejsing lå de gamle gårde. Af dem er en del nedbrændt i tidens løb
og andre er flyttet ud fra landsbyen. Den gamle del er præget af småhuse,
tidligere husmandssteder og stuehuse til nu nedlagte gårde. Mange om- og
tilbygninger samt moderniseringer gør det for mange bygningers vedkommende
svært at genkalde bygningernes oprindelige udseende og funktion.
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Oprindeligt var der naturligvis også de almindeligt tilhørende erhverv som kro,
smedje, tømrer/snedker, købmand og bager. Disse er dog nu alle ophørt og
anvendelsen overgået til boligformål. Et murerfirma er dog for år tilbage rykket
ind på en tidligere landbrugs ejendom ved Kærvej

Hostrupvej med trælast, bankohal og vognmand

Stationsbyen mod øst ved Hostrupvej indeholdt oprindeligt udover
stationsbygninger, mejeri, og mølle – mindre håndværks – og
servicevirksomheder, men af disse er der ligeledes kun få tilbage her.
Langs Hostrupvej er der håndværksvirksomhed, trælast, vognmand og en hal
indrettet til bankospil og lign. arrangementer.
Skole og institutioner.
Som i mange andre sønderjyske byer har der været både dansk folkeskole og
tysksproget privatskole i Jejsing ligesom der er såvel en dansk som en tysk
børneinstitution i byen. Børneinstitutionerne ”Jejsing Kindergarten” og Jejsing
Børnehave eksisterer således stadigvæk.
Jejsing Skole har undervisning for elever i 0.–6. klassetrin med en
skolefritidsordning tilknyttet skolen.
Den tysksprogede folkeskole er ophørt i Jejsing.
Byens idrætsanlæg med en minihal og boldbaner er placeret ved skolen på
Kærvej.
Jejsing Forsamlingshus fra 1909 er beliggende på Møllevænget ved
stationsbyen.
De 2 bydele - bondebyen og stationsbyen, er vokset sammen ved
parcelhusbyggeri siden 1960´erne som det har været tilfældet for mange
lignende bysamfund.
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Byggestilen
Den ældste del af bebyggelsen i Jejsing bærer visse steder trods de mange
bygningsændringer stadig præg af vestslesvigsk byggeskik fra 1700- tallet.
Bygningernes udseende. Dette egnspræg er dog ”forladt” og i slutningen af
1800- tallet blev udformningen af bebyggelsen mere præget af bl.a. ændringer i
den preussiske byggelov og anvendelsen af nye materialer. Dette kan bl.a. ses i
valget af trempler i opbygningen af tagkonstruktioner ofte med fladere
taghældning og anvendelsen af blik- og tagpapbeklædninger.
I starten af 1900-tallet - i den såkaldte ”Bedre Byggeskik-periode” – søgte man
at ”modvirke det bygningskulturelle forfald” der angiveligt fandt sted efter den
forladte egnsprægede byggeskik.
En del beboelsesejendomme i Jejsing-området bærer i byggestil og –tradition
præg af tiltagene fra ”Bedre Byggeskik-perioden” i perioden fra omkring 1900 –
1950, som det ofte ses i andre mindre stationsbyer.

Den senere byggeform i parcelhusbyggeriet har på godt og ondt udvisket stort
set enhver form for egnspræg i byggeriet – som det også er tilfældet andre
steder i landet.
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Landdistriktspolitik i Tønder Kommune
Tønder Kommune udarbejder (som andre kommuner) en landdistriktspolitik, og
har med denne ønsket at sætte fokus på udviklingen i lokalområderne.
I den forbindelse blev der i 2006 nedsat en række arbejdsgrupper, der fik til
opgave at komme med oplæg til fokusområderne, lokalråd, fritidsmuligheder,
børn og unge, arbejdspladser, naturen og landskabet, bosætning og
samarbejde.
Borgerforeningen i Jejsing har været medvirkende ved stiftelsen af Tønder
Kommunes Landdsistriktsråd (TKL), et forum for lokalråd fra de enkelte dele af
den nye Tønder Kommune (2007).
TKL´s helt overordnede opgave er at bidrage til en god udvikling i kommunens
lokalområder og være bindeled mellem lokalråd, kommunalbestyrelse og andre
aktører i væsentlige spørgsmål omkring områdernes hverdag og fremtid.
En landdistriktskoordinator ansat ved Tønder Kommune koordinerer arbejdet på
det administrative plan. Fra Jejsing – området er Chr. Friis indvalgt i arbejdet
omkring landdistriktsrådet, TKL.
Repræsentanter for Jejsing Borgerforening deltager i arbejdet omkring en
landdistriktspolitik for Tønder Kommune og oplæggene fra grupperne samles til
offentliggørelse (formentlig) i 2007 efter behandling i Udvalg og
Kommunalbestyrelse.
Heraf vil det fremgå, hvad Tønder Kommune har som mål for landdistrikterne og
(som bilag) hvilke forslag arbejdsgrupperne er nået frem til.
Jejsing Borgerforening
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Hvad er vigtigt for os ?
I foråret 2006 blev der afholdt et borgermøde i Jejsing Forsamlingshus, hvor
også Tønder Kommunes landdistriktskoordinator deltog.
Formålet med mødet var at åbne en debat om lokalområdets situation her og nu
– samt få udpeget nogle områder og emner - som en stor del af de fremmødte
borgere ønskede at der blev gjort en særlig indsats for.
Der kom rigtig mange forslag til emner. Blandt disse blev følgende temaer
udpeget til en nærmere bearbejdning i arbejdsgrupper nedsat på mødet:
• Velkomstgruppe for tilflyttere
• Børn og skole
• PR og markedsføring
• Fællesspisning
• Købmand
• Naturstier
Arbejdsgrupperne var meget aktive, og der blev afholdt et opsamlingsmøde i
maj måned 2006.
1. Velkomstgruppen foreslog en række tiltag, der havde til formål at få
tilflyttere til at føle sig hjemme og budt velkommen i naboskabet straks fra
indflytningen. Dette skal der arbejdes videre med.
2. Børn og skolegruppen arbejdede med bevarelse af skole og børnehave i
lokalområdet. Som et væsentligt forslag indgik en integreret institution for
de 0–6 årige i oplægget. Medlemmer fra gruppen var meget aktive i den
efterfølgende debat om skolelukninger i landområderne ud fra den
overbevisning at skolen fortsat ville være vigtig for en styrkelser af
sammenholdet i et lokalsamfund som Hostrup Sogn.
3. I gruppen for PR og markedsføring var et vigtigt emne oprettelsen /
forbedring af en selvstændig hjemmeside for Jejsing-området. Denne er i
sommeren 2007 blevet en realitet med mulighed for at alle i området kan
få egen e-mail-adresse under ”jejsing.dk”.
4. Købmandsgruppen havde til opgave at komme med forslag til initiativer,
der kunne støtte bevarelsen af den lokale købmand. Der var mange gode
tiltag og ideer, i gruppen, men desværre valgte købmanden i 2007 at lukke
grundet personlige årsager.
5. Gruppen for naturstier havnede efter mange overvejelser om den nedlagte
jernbanestrækning Tønder – Tinglev med et forslag til vandresti rundt om
golfbanen ved Tidsholm.
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Golfstien, ca 4 km rund om og gennem golfbanen, med start og slut fra Ebbedamvej

Ovenstående temaer er siden blevet fulgt op af Borgerforeningen der har
gennemført yderligere initiativer, som har resulteret i følgende
Her kan blot nævnes:
- Velkomstfolder til udlevering blandt mulige tilflyttere og som meget generel
information i øvrigt om Jejsing – området.
- Endeligt projekt for stiforløb omkring golfbanen og Sandholm – hytten.
- Skiltning for dette er opstillet i januar 2008.
- Beplantning og forskønnelse af de to tidligere industrigrunde Møllegrunden og
Mejerigrunden.
- Deltagelse i forhandlinger om og forbedring af vejbelægninger efter
ledningssanering i byområdet.

Skolekomedien vinter 2008
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Fremtiden – børn og skole
Børnepasning og skolegang har været genstand for megen debat i de seneste
år – også i Jejsing-området - fordi der fra kommunal side har været sat
spørgsmålstegn ved berettigelsen af de eksisterende institutioners fortsatte
eksistens i forhold til den forventede befolkningsudvikling.
Fra lokalområdets side har det været fremført, at det er af fundamental
betydning for områdets fremtidsudsigter at bibeholde institutionerne som tilbud
til beboerne i området.
Der har været fremsat forslag om dannelse af et børnecenter, hvor der eventuelt
kunne være samdriftsfordele mellem børnehave og skole. Muligheden for at
etablere fælles ledelse mellem Jejsing, Bedsted og Øster Højst skoler har også
været drøftet.
I børnehaveregi har der været arbejdet ihærdigt for at få etableret en integreret
institution for børn i alderen 0 – 6 år.
I foråret 2007 blev forslaget om nedlæggelser af landsbyskoler i Tønder
Kommune taget af bordet og efterfølgende blev Jejsing Børnehave godkendt til
pr. 01. januar 2008 at være integreret institution, og hedder nu Jejsing
Børneunivers.
De foreløbige overvejelser har vist, at der tilsyneladende er meget få fordele ved
en samdrift mellem skole og daginstitution foruden at give problemer i
bestyrelsesarbejdet. Dette ser også ud til at gælde for overvejelserne om fælles
ledelse for flere skoler. Eksempelvis kan den ansvarlige leder naturligt nok ikke
være til stede flere steder samtidigt, hvis en konkret situation nødvendiggør
dette.
På baggrund af ovenstående, tegner det til at skole- og institutioner i
lokalområdet indtil videre fortsætter stort set i den nuværende form.
Deutsche Kindergarten Jejsing, fungerer som privat integreret institution for børn
i alderen 0 – 6 år. Der er heller ikke umiddelbart planer om ændringer af dette.

Ønsker / Projekter i Jejsing
I Borgerforeningens regi arbejdes der videre med ideen om en kombineret
dagligvareforsyning i tilknytning til et anlæg med benzintank og andre
servicefunktioner for lokalområdet med en beliggenhed nær Hovedlandevejen i
tilknytning til Hostrupvej, da vi mener, at en sådan vil være vigtig for beboerne
og forbipasserende.
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Der er ligeledes søgt om tilskud over Landdistriktsmidlerne til etablering af en
såkaldt ”multibane” for leg og boldspil ved skole – og idrætsområdet på Kærvej.
Endelig arbejdes der videre med naturstier bl.a. i området ved Jejsing Bjerg

Der er gode fiskemuligheder omkring Jejsing

Kommuneplan for Tønder Kommune og
Lokalplan for Jejsing
Før større bygge- og anlægsarbejder kan sættes i gang i et område skal der
normalt udarbejdes en lokalplan. Det kan også gælde for nedrivninger,
ændringer i arealanvendelsen. Reglerne er nærmere beskrevet i Planloven.
I en lokalplan kan der bl.a. være bestemmelser om anvendelse, placering,
omfang, bygningshøjder og udseende – men også om bevaring, ubebyggede
arealer, veje, stier, beplantning mm.
Som hovedregel er det Kommunalbestyrelsen, der afgør om et arbejde eller en
handling indenfor et område kræver udarbejdelse af lokalplan.
Kommunalbestyrelsen kan dog også vælge at udarbejde en lokalplan for at
bevare bestemte bygnings- eller landskabstræk.
En lokalplan skal udarbejdes indenfor de rammer, der er fastsat i en
kommuneplan omfattende hele kommunen eller ved senere tillæg til
Jejsing Borgerforening
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kommuneplanen. Under alle omstændigheder må bestemmelserne eller
arealanvendelsen ikke være i strid med kommuneplanen.

Mulighed for byggegrund ved Vestervang

Lokalplan for Jejsing
Et vigtigt formål med at udarbejde lokalplaner er at sikre – at borgere,
foreninger, organisationer og øvrige myndigheder kan få indsigt i planerne for
her igennem at få lejlighed til at komme med forslag til indholdet under
udarbejdelsen og inden de bliver endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen.
I Planloven pålægges Kommunalbestyrelsen direkte at inddrage borgere m.fl. i
planlægningen, inden et egentligt planforslag udarbejdes.
I praksis fungerer dette dog som regel ved, at inddragelsen sker i forbindelse
med et forslag til plan.
Jejsing Borgerforening ønsker i forbindelse med det igangværende arbejde med
en Kommuneplan for Tønder Kommune at bidrage til denne med et oplæg til
hvad en plan for Jejsing – (som senere landsbylokalplan) kan indeholde.
Her tænkes i arealmæssig forstand primært på byggemuligheder – men også
overvejelser om bevaring, beplantning og trafikale forhold.
Jejsing Borgerforening
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Eksempel på plan for Jejsing
Jejsings udstrækning som landsby er karakteristisk på den måde, at der er
”huller” i bebyggelsen langs med vejene i den ældre del. Dette kan på mange
måder være et element i måden at bo på som mange sætter pris på og
efterspørger ved valget af bosted - den nære fornemmelse af naturen og det
åbne land.
Selv i Jejsings nyere boligområder er man få skridt fra denne kontakt til naturen.
Placeringen af nye boliger i Jejsing bør derfor fortsat tilgodese denne kvalitet.
Dette taler for, at der ikke udlægges arealer til større samlede boligbebyggelser
uden denne nære kontakt til omgivelserne og indpasning i det eksisterende
landsbymiljø.
Her tænkes også på stier, trafiksikre vejforhold, beplantning og bebyggelsens
udformning i respekt for det bestående miljø.
Der skal ikke stilles skrappe krav – men blot tænkes lidt ud over den enkelte
ejendoms skel ved placering og udformning af ny bebyggelse, samt om – og
tilbygninger ved bestående bebyggelse.
Der er tradition for stor frihed ved valget af bebyggelsesform og udseende af
bebyggelsen. Dette skal fortsat være tilfældet men med respekt for det
eksisterende miljø og bevaringsværdier.
Eksempelvis er bebyggelsen i Jejsing overvejende opført i 1 – 2 etager med
såkaldte sadeltage, dvs. symmetriske tage med fald til 2 sider. Tagdækningen
har været forskellig skiftende fra stråtag til tegl og eternit men dog i de fleste
tilfælde med samme taghældning som i den oprindelige form.
Ydervæggene på beboelsesbygninger har typisk været opført i tegl og fremstået
som rå mur eller med pudsede flader.
Det vil være naturligt for fremtidig bebyggelse at vælge denne form og dette
udseende dog således, at huse i også kan opføres i andre materialer,
eksempelvis træ,
hvor dette kan indpasses i forhold til den øvrige bebyggelse.
Dette kræver imidlertid en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.
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Nyt hus, genopført efter brand. Hostrupvej

Redegørelse, Lokalplanen for Jejsing
Baggrund
Udarbejdelsen af denne lokalplan skal skabe et planmæssigt grundlag for
fremtidige udstykninger til nyopførelse af boliger i Jejsing udformet og med en
placering i respekt for eksisterende bebyggelse og det omgivende landskab i
landsbyen.
Hvor der er bevaringsværdige træk i landsbyen tilstræbes disse bevaret ved
placeringen og udformningen af ny bebyggelse.
Formål
I overensstemmelse med formålet om at fremme mulighederne for ”mere liv i
landdistrikterne” er det et ønske, også at fremme mulighederne for et varieret
udbud af byggemuligheder for de, der har lyst til at bosætte sig i et mindre
byområde – i dette tilfælde Jejsing - med nær adgang til det åbne land og de
særlige livskvaliteter landsbysamfundet byder på.
Et passende udbud af boliger og byggemuligheder kan være medvirkende til at
imødegå den affolkning der ofte finder sted i de mindre lokalsamfund med
udhulning af underlaget for privat og offentlig service til følge – dette medfører
som bekendt nedlæggelser og endnu ringere service for lokalbefolkningen.
Der skal også fortsat være muligheder for at etablere nye erhvervsvirksomheder
til lettere industri, håndværks - og servicevirksomhed samt udvide allerede
eksisterende til gavn for lokalområdet og beskæftigelsen her.
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Hensynet til det omgivende landskab ved nyudstykninger til bolig – og
erhvervsformål skal tilgodeses i form af nytilplantninger langs nye skel mod det
åbne land men med mulighed for at udsigten til det åbne land opretholdes.
Det skønnes ikke nødvendigt med nyudlæg af arealer til offentlige formål i
byområdet.
Ved den endelige vedtagelse af selve lokalplanen medfører dette, at
udstykninger, nyopførelser af bebyggelse samt omfanget og anvendelsen af
bebyggelse og arealer indenfor lokalplanens område skal finde sted i
overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.
Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun finde sted efter udarbejdelse af en
ny lokalplan og evt. et tillæg til kommuneplanen for Tønder Kommune, der
muliggør de ønskede ændringer.

Afgrænsning
Lokalplanens ydre afgrænsning følger stort set den grænse, der blev fastlagt i
Kommuneplan for Tønder Kommune 2000 – 2012.
Hovedparten af lokalplanens område bibeholdes i landzone.
I forhold til Kommuneplanen er arealudlægget til boligformål dog begrænset
med hensyn til arealerne mellem Rørkærvej og Vestervang samt området
mellem Flensborg Landevej og Agertoften.
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Beskrivelse
Det tilstræbes at sprede nyt byggeri, og at indplacere det i ”huller” i den
eksisterende facade linie.
De med rødt indtegnede arealer på ovenstående kort angiver ønskværdig
placering af nybyggeri, herunder også på de tidligere grunde for mejeriet og
DLG.
Gode eksempler på huller er grundene i den vestlige ende af Vestervang.
Grundene langs Ebbedamvej ligger højt i forhold til vejen, og med en placering
på vestsiden sikres husene et godt udsyn mod vest, i kombination med god
aftensol til terasse liv.
Disse grunde vil ikke genere de eksisterende huse på Rørkærvej, eller tage
deres udsyn.
Området mellem Søndertoften og Højagervej kan udlægges som nyt
bogligområde med stille veje og være attraktiv for børnefamilier, med let adgang
til børnehave og skole. Området mellem Agertoften og Flensborg Landevej bør
reserveres til udvidelse af de eksisterende erhvervsejendomme på Hostrupvej.
Det gult skraverede område ønskes udlagt til kombineret bus, benzin og kiosk,
rasteplads areal, evt. med indkørsel fra Hostrupvej.
På strækningen fra motorvejen ved Frøslev til Tønder, er der ingen rastepladser
med toiletter, og kun en enkelt tankstation.
Vi mener derfor der vil være god basis for at etablere et tankanlæg med kiosk til
servicering af såvel trafikanter som lokalbefolkningen.

Afsluttende bemærkninger
Det er Borgerforeningens hensigt, at landsbyplanen skal være et udtryk
for Jejsing – borgernes holdning til lokalområdet og dets fremtid i Tønder
Kommune.
Vi synes, det er vigtigt i forhold til de der allerede bor her, tilflyttere,
erhvervslivet og Kommunen at give et klart signal om, • Hvad man kan forvente sig i Jejsing,
• Hvor man selv kan bidrage og
• Hvilke tiltag – der skal til for at styrke området.
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Denne plan er udarbejdet 2007/2008 af Torben Damm Krogh,
Efter hans død er rapporten færdiggjort af bestyrelsen for Jejsing
Borgerforening.
Foto: Mogens Gabs
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