
 
 
Udflugt til Tønder og omegn 
Udflugt lørdag d. 21. maj 2022 
Årets udflugt går til Tønder og omegn.  
Vi skal besøge Drøhses hus, Hanne i Højer og Højer antik og livsstil. 
 
Vi fortsætter til Tønder og Drøhses Hus. Drøhses Hus er et af Tønders fineste gamle huse, opført 
i 1672. Barokhuset fremstår imponerende velbevaret efter en stor restaurering 1981-85, som 
indbragte den anerkendte Europa-Nostra-pris. Bygningskulturen i Tønder og de mange fredede 
ejendomme langs byens gamle gader omtales med god grund som noget helt særligt, og Drøhses 
Hus giver et sjældent blik ind i en svunden tid.  
Vi har bestilt omvisning, hvor vi blandt andet skal se og høre om udstillingerne med de berømte 
tønderkniplinger - en vigtig del af områdets erhvervshistorie. Vi spiser vores frokost – medbragte 
madpakker i Kniplingehaven, som er anlagt med inspiration fra et 200 år gammelt 
kniplingemønster. Se mere om Drøhses hus på https://msj.dk/droehses-hus/ 
 
Turen går videre til Hanne i Højer.  
Vi skal besøge Hanne i Højer, hvor vi får et foredrag om hendes arbejde med vævning, strikning, 
pelsarbejde, brugs- og billedtekstil. Hanne er uddannet kunsthåndværker og har 35 års erfaring 
med formidling på forskellige niveauer: undervisning foredrag m.v.  
På Hanne i Højers hjemmeside kan man bl.a. læse: ”Hanne i Højer blev etableret i 1990 – rammen 
om virksomheden var de første år det tidligere tømrerværksted på adressen – i 2001 blev den nye 
butiksbygning indviet og tømrerværksted blev væveværksted. I disse rammer fremstilles og sælges 
kunsthåndværk fra min egen produktion og ting fra dygtige kolleger og producenter, alt sammen 
noget jeg gerne selv ville eje. Mine egne produkter er hovedsagelig fremstillet af uld, men jeg 
bruger dog også andre naturlige materialer. I værkstedet arbejdes med vævning, strikning og 
grundlaget for alt dette er glæden ved at tegne og male. Naturen er den evige kilde til inspiration – 
ligesom oplevelser og indtryk fra rejser ofte er at spore i mine arbejder. Mit arbejde er egentlig 
mere en livsstil – min mand og jeg har vort hjem på samme adresse og det hele har han tegnet og 
bygget – på denne måde er der stor sammenhæng i vort liv.” se mere på https://hanne-i-
hojer.dk/language/da/ 
 
Sidste stop er hos Højer antik og livsstil / By Madsen.dk ved Aase-Lene Lysgaard Madsen, som 
er uddannet tekstildesigner fra Højer design Seminarium, med stoftryk som speciale. Aase-Lene 
producere tørklæder, kjoler og rumdelere med teknikker inden for f.eks. tekstiltryk og filt. I galleriet 
kan man foruden Aase-Lenes tekstiler se malerier af Grafiker Ayoe Lise L. Pløger, keramik af 
Pottemager Jytte Lysgaard samt andre lokale kunstnere. Se mere på http://www.bymadsen.dk/ 
 
Dagens program  
Kl. 9.00  Vi mødes på p-pladsen Sverigesvej 2, hvor vi arrangerer samkørsel 
Kl. 10.00 – 12.30 Drøhses Hus, Storegade 14, Tønder (65370809) 
Kl. 13.00 – 15.00 Hanne i Højer, A R Kjærbysvej 8, Højer (23252801) 
Kl. 15.15  Højer Antik og livsstil, Storegade 6, Højer (21934686) 
Ca. kl. 16.30  Vi er tilbage i Haderslev efter en god dag med mange indtryk. 
 
Dato: lørdag d. 21. maj 2022 kl 9.00 – ca. 16.30 
Sted: Vi mødes på p-pladsen Sverigesvej 2  
Deltagerbetaling: 245kr + kørsel ca. 150 km 
Medbring: Madpakke til frokost 
Deltagerantal: Maks 25 / min 10 
Tilmeldingsfrist: 20. maj 2020 
Tilmelding til kontaktperson: Hanne Engholm Jensen, tlf. 74 53 26 80,  
mail: engholm@webnetmail.dk  
Efter tilmeldings- og betalingsfristens udløb udsendes deltagerliste og andre relevante oplysninger. 
 
 
 


