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Kærbølling Grande giver ly og
læ ved Rejsby sluse til alle
Kærbølling Grand har taget initiativ til at få bygget 3
flotte shelter og en bålplads ved Rejsby sluse. Så nu
kan besøgende tage soveposen under armen og
komme i ly i alt slags vejr midt i det storslåede
landskab.

Initiativtagerne er Johnny Jørgensen, Kristian Sørensen og Claus Beck Schmidt fra ’Kærbølling Grande’.

Kærbølling Grande er et gammel indvindingslaug, der har eksisteret i mere end 100 år, og
hvis formål er at indvinde land og drive strandengene.
Det hele begyndte med, at Naturstyrelsen udbød et lille jordlod til salg tæt ved mindestenen
ved Rejsby sluse. Jordstykket har i sin tid været anvendt i forbindelse med byggeriet af diget
og skulle nu ’ryddes op’ gennem et salg.
Vi har ikke mange overnatningsmuligheder langs vores dige, hvor der kommer mange
vandrende og cyklende. Det ville vi gerne lave om på med dette projekt. Ligeledes ville vi
også gerne etablere et lokalt samlingssted ved diget fortæller de tre initiativtagere.
Så mændene i Kærbølling Grande besluttede sig til at byde på jorden og så bygge shelter og
bålplads til gavn for hele lokalsamfundet og besøgende ved slusen.

Projektet har krævet både landzone- og byggetilladelse, så det har taget længere tid end
initiativtagerne lige havde regnet med, men alt er faldet på plads.
Der blev søgt midler hos LAG Haderslev-Tønder, der bevilligede godt 80.000 kr i støtte og SE
Vækstpulje der har bevilliget 100.000kr til projektet.

Og nu er projektet kommet i mål.
Der bygget 3 rummelige flotte shelter og et bålsted med god plads, også i højden.

Shelterne er bygget i rustikke fyrreplanker med græstørv på taget og passer godt ind i det
storslåede marsklandskab.

De er placeret så de vender ryggen mod vestenvinden, så det er muligt at komme i ly i det
åbne terræn. Og så kan en del af gulvplankerne lige løftes og også fungere som bord.
Shelterne er til fri benyttelse, åben for alle og der er ingen booking. De må benyttes af alle der
trænger til et hvil under en cykel- eller vandretur langs diget og de tre mænd fra Kærbølling
Grande håber ligeledes at stedet vil bliver brugt som samlingssted, for lokale aktiviteter. Og
så må alle brugerne hjælpe hinanden med at passe godt på stedet.

Der planlægges en egentlig indvielse sidst på sommeren, når man igen må
forsamles. Men indtil da, så ønsker gutterne fra Kærbølling Grand bare at stedet vil
blive benyttet og være til fornøjelse for mange i løbet af sommeren.
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