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Hvad betyder Blomstrende Landsby 

for Årre og for dig? 

”Årre er en smuk og dejlig 

landsby med skønne haver, folk 

udefra synes, her er pænt og 

rent. 

Hybenbo er et godt sted at 

besøge, der foregår mange 

spændende ting med 

fortællinger, sang og banko m.m.” 

Karen og Svend, pensionister 

” En tur rundt i lokalsamfundet vidner om en 

særdeles velholdt by, der både blomstrer fysisk 

og mentalt. Årre Skole har stor glæde af Oasen, 

som et smukt frirum med mulighed for læring og 

ro i en travl skoledag.” 

Trine Møller, Skoleleder  

”Den megen omtale er med til at trække 

borgere til byen og dermed kan det  

bidrage til handlen i Brugsen.” 

Lars Holger Hansen, Uddeler,  

Årre Dagli’Brugs  ”Det er dejligt med blomster i 

vores by. Vi holder sammen. 

Dronning Magrethe har været i 

Årre. Dejligt sted at være.    

Clara og Valdemar, skoleelever 
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Ledelse og Motivation 
 

I en levende og vital landsby er det opbakningen og 

indsatsen fra frivillige, der driver værket. Frivillige 

kommer med energi og engagement, og det er helt 

afgørende for landsbyens udvikling og aktiviteter, at 

mange har lyst til at være med.  

Generelt har foreningerne i Årre mange forskellige 

frivillige at trække på. Alle har mødt udfordringer i 

forhold til at rekruttere frivillige til bestyrelsesposter, 

hvorimod det er nemmere at få opbakning til 

afgrænsede opgaver.  

I Årre har der har været arbejdet grundigt med 

temaet ”Ledelse og Motivation”.   Formålet har været 

at ligge grunden til et stærkt samarbejde på kryds af 

foreningerne i Årre, således vi kan hente inspiration 

og motivation fra hinanden. 

Vi har f.eks. afholdt en workshop med oplæg 

om ”Frivillighed og Rekruttering” og efterfølgende 

gruppearbejde med forskellige emner til diskussion. 

Hensigten for workshoppen var at sikre, at 

foreninger/råd/grupper og bestyrelser sammen 

kunne se på, hvordan man rekrutterer, uddanner og 

motiverer frivillige.  

 

 

 

I hovedtræk er der flg. punkter, der arbejdes videre 

med:  

 Genfind ”andelstanken” inden for 

foreningsarbejdet. 

 Lav fælles kurser eller brug hinandens viden fra 

de forskellige foreninger og institutioner.  

 Modtagelse, introduktion og oplæring af de 

frivillige.  

 Udarbejde funktionsbeskrivelser for hvert 

arbejdsområde i en forening, så den frivillige ved, 

hvad arbejdet indebærer.  

 Lave et ”bevis” for at man har lavet frivilligt 

arbejde.  
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 Få afdækket mulighederne for at skabe et fælles 

organ, der kan varetage eks.vis:  

o kontingentbetaling 

o kommunikation mod aviser mv. 

o indkaldelse til generalforsamlinger 

(tidsfrister mv.) 

o lave funktionsbeskrivelser 

 

 Etabler et samarbejde omkring ansøgning om 

fondsmidler.  

 Tænk unge fra ca. 14 til 19 år ind i frivilligt 

arbejde. Eks.vis ved at have et fast punkt på 

dagsordenen.  

 Tag fat på nye tilflyttere, og måske skrive dem op 

på byens ”ressourceliste”. 

 Udarbejde en pjece ”Vil du være frivillig?” – som 

kan uddeles (bla. til nytilflyttere).  

 Anerkendelse af de frivillige i byen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En synliggørelse af de mange fælles udfordringer i det 

daglige arbejde, på kryds af vores mange foreninger,  

har været med til at styrke og fokusere 

foreningsarbejdet for den enkelte forening, men 

samtidig sikret en fælles retning og fundament for 

samarbejdet i Årre. 

 

”Ingen kan alene alt, men sammen kan vi meget” har 

været en gennemgående rød tråd i hele forløbet og 

vil fremadrettet fortsat være fundamentet i både  

ledelsen og motivationen af hver enkelt frivillig – det 

er det fælles samarbejde og ansvar, der driver. 

 

Vi har haft fokus på at sikre, at den røde tråd skal 

kunnet følges af alle, både dem der har været med 

fra starten, men også alle de, der kommer til 

undervejs i processen.  

Derfor skal vi løbende følge op på arbejdet og 

workshoppen. 

  

 

 

”INGEN KAN ALENE ALT,       

MEN SAMMEN KAN VI MEGET”
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Synliggørelse og Kommunikation 
 

I Årre har vi arbejdet særskilt med emnet 

“Synliggørelse og Kommunikation”. Formålet har 

været at få skabt mulighed for sammenhæng i de 

platforme, der benyttes til kommunikationen i byen 

og området. 

Samtidig skal det sikres, at alle lokale foreninger, råd, 

grupper og private bakker op om sloganet ”Årre – 

Den Blomstrende Landsby”. Vi har i lang tid arbejdet 

med projekt ”Blomstrende Landsby”, og der er 

udbredt viden i både lokalsamfundet og i kommunen 

om processen, som byen arbejder med. Nu er tiden 

kommet til en egentlig formalisering af sloganet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi er i gang med at få udarbejdet et layout, der kan 

bruges på både hjemmeside, Facebook gruppe, 

Infotavle, Velkomstbrochure og på skabeloner til 

breve mv.  

Dette layout skal tilsendes alle foreninger, grupper og 

råd, således de kan benytte det alene eller sammen 

med deres eget layout for eks. vis. foreningen. 

Samtidig skal alle foreninger, grupper og råd 

opfordres til at gøre brug af de forskellige 

kommunikationsplatforme, der er tilgængelige. Der 

skal laves en samlet oversigt over, hvilke platforme 

der kan benyttes, hvordan de bedst rammer de 

forskellige målgrupper, hvilke deadlines der evt. er at 

overholde, praktisk info om format og billedkvalitet 

til brug på hjemmeside og i Lokalnyt.  

Tovholdergruppen bag Blomstrende Landsby og 

Borgerforeningen skal sammen arbejde på at få 

tilrettet Velkomstbrochuren, som i dag deles ud til 

alle nye tilflyttere til Årre. Det er et levende 

dokument, der skal opdateres løbende.  

Derudover planlægges det at få udarbejdet en 

brochure, der er målrettet kunder hos 

Ejendomsmæglere i området. Optimalt set kan 

brochuren komme til at dække områderne, Årre, 
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Fåborg, Hjortkjær og Roust – hvor vi har et tæt 

nabosamarbejde.  

Det er sikret, at der nu kun er én Facebook gruppe, 

der repræsenterer Årre. Der arbejdes på at få denne 

gruppe til at skifte navn til ”Årre – Den Blomstrende 

Landsby”. Her kan deles info om aktiviteter i området, 

men også generel bruger til bruger informationer. 

Det sikrer en aktiv og levende profil for byen og 

oplandet, hvor folk får tilhørsforhold og engagerer sig 

i området. Gruppen har tilknyttet en administrator. 

Facebookgruppen linkes op mod byens hjemmeside. 

Hjemmesiden er kommet med på en ny platform, 

Ruban, som er lanceret gennem Udviklingsråd Helle 

Øst og Varde Kommune. Det fungerer rigtig godt og 

har selvfølgelig fokus på lokale nyheder, men har 

også nyheder fra andre lokalsamfund i kommunen. 

Alle byer i kommunen har mulighed for at blive 

koblet op på platformen. 2 lokale webredaktører er 

tovholdere for hjemmesiden.  

Lokalnyt er et blad, der udkommer 4 gange årligt. 

Bladet dækker Årre, Fåborg og Hjortkjær området.  

Bladet når ud til en stor lokal læsergruppe, og der er 

udbredt tilfredshed med indholdet. Bag bladet er et 

redaktionsudvalg, der samler informationer, opsætter 

layoutet, og sikrer, at tidsrammerne overholdes. 

I dag er Årre Borgerforeningen byens ansigt udadtil, 

men alle har selvfølgelig mulighed for at tage kontakt 

til medierne. 

 

 

 

 

 

 

 

Det er besluttet at få oprettet en kommunikations-

gruppe, der har lyst og evne til at formulere sig 

skriftligt. Hensigten er at hjælpe grupper, foreninger, 

erhvervsdrivende m.v. ift. kommunikation på de 

lokale platforme, men også evt. udadtil mod medier 

og fonde. Et andet tema kan være at levere stof til 

både Lokalnyt og hjemmeside.  

Et væsentligt element i kommunikationen internt og 

udadtil er, at der løbende laves opfølgning på, hvad 

der fungerer godt, og hvad der evt. skal tilrettes eller 

slettes.  

Der skal være en proces, der sikrer en årlig evaluering 

hos de forskellige aktører. En kommunikationsgruppe 

kunne godt være tovholder for at bistå de forskellige 

redaktører, administrator mv.  
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Visionen for årre 

Årre skal være et sted, hvor børn, unge, enlige, 

familier og ældre ønsker at bo og engagere sig i 

aktiviteter. Borgerne vil ønske at bidrage til 

sammenholdet og trygheden med en respekt for det 

enkelte menneske. 

Byen skal være kendt for at have et sted 

med ”arbejdende værksted”, hvor børn og voksne 

sammen kan skabe reparationsaktiviteter med 

udgangspunkt i bæredygtighed og genbrug, og hvor 

der kan foregå sociale og kulturelle aktiviteter. 

Indretningen skal sikre rum til multifunktionelle 

aktiviteter. 

Borgerne skal kunne have mulighed for at skabe 

småerhverv i og omkring byen, ligesom der skal være 

en god trafikal infrastruktur, således man kan pendle 

til og fra området både som cyklist, buspassager og 

bilist. Desuden skal der være en god digital 

infrastruktur. 

Byen skal fremstå velholdt, både når man kører ind i 

byen, og når man færdes rundt i byen. Private, 

offentlige og frivillige bidrager alle til at passe på 

vores by. Det er i bogstavelig forstand 

en ”Blomstrende Landsby”, hvor både borgere og 

foreninger bidrager til blomsterhavet. 

 

 

Byen har en Skole- og Børnecenter, hvor der er 

sammenhæng imellem børnenes institutioner. 

Samarbejdet mellem Skolen- og Børnecenteret og 

Årre By er tæt og med gensidig opbakning. Der sikres 

løbende udbygning og vedligehold af institutioner. 

Byen udbygges med nye boligområder til private i et 

samarbejde mellem private lodsejere og kommunen. 

Der skal løbende sikres bomuligheder for alle aldre. 

Byen skal være kendt for positive og kundevenlige 

servicefag, hvor man gerne kommer igen. 

Folk fra andre områder kender til byen gennem gode 

historier fortalt gennem forskellige medier. Der er en 

sammenhæng i kommunikationen om byen gennem 

lokale blade, infotavle, hjemmeside og sociale medier. 

Der skal være et tæt samarbejde med kommunen, 

private aktører, vore nabobyer og områder, således vi 

i fællesskab skaber et attraktivt område. Der arbejdes 

løbende på muligheder for samskabelsesprojekter 

med kommunen, ligesom der er fokus på at sikre 

tætte bånd i nærområdet evt. gennem erfaringer fra 

klyngelandsby konceptet.  
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Strategi og udviklingsplan 
 

Strategien og udviklingsplanen for Årre tager afsæt i Visionen for Årre. Nogle mål vil være kortsigtede og kan 

igangsættes af lokale aktører, mens andre mål er langsigtede og kræver involvering af kommunen. Det er vigtigt, 

at planen opdateres, udbygges og revurderes løbende. 

 

Visionen: 

Årre skal være et sted hvor børn, unge, enlige, familier og 
ældre ønsker at bo og engagere sig i aktiviteter. Borgerne 
vil ønske at bidrage til sammenholdet og trygheden med en 
respekt for det enkelte menneske.  

Udviklingsplan: 

 Vi vil fokusere på, at der skal være en 
mangfoldighed i indbyggere og boligtilbud. 

 Vi vil arbejde på, at Årre også fremover har en 

bred vifte af forskellige fritidstilbud til alle aldre.  

 Vi vil styrke det lokale fællesskab ved at opfordre 

foreninger, institutioner og erhvervsdrivende til 

inddragelse af forskellige aktører ved eventuelle 

opgaver.  

 

 

 

 

 

 

 

Strategi: 

Mere konkret skal vi sørge for at kende til hinanden i 
området, og at der er grobund for at skabe positive 
relationer til hinanden. Vi skal turde tage hinanden i 
hånden og følges ad til aktiviteter/invitere ”naboen” med 
til aktiviteter. 
Vi opfordrer løbende foreninger i byen til ved hvert møde 
at drøfte, om de har mulighed for at inddrage unge 
mennesker og nytilflyttere. Inddragelsen kan ske både i 
aktiviteter i foreningen samt i egentligt foreningsarbejde.  
Vi følger op på arbejdspunkterne fra temaet ”Ledelse og 
Motivation”.  
Vi sørger for altid at invitere borgere til at deltage i frivilligt 
arbejde, og der skal arbejdes på at udbygge byens 
ressourceliste og udbrede kendskabet til denne.  
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Visionen: 

Byen skal være kendt for at have et sted med ”arbejdende 

værksted”, hvor børn og voksne sammen kan skabe 

reparationsaktiviteter med udgangspunkt i bæredygtighed 

og genbrug, og hvor der kan foregå sociale og kulturelle 

aktiviteter. Indretningen skal sikre rum til multifunktionelle 

aktiviteter.  

Udviklingsplan:  

 Vi vil arbejde på at skabe og sikre en fysisk ramme 

til et værested, hvor der kan være ”arbejdende 

værksted” samt flere andre aktiviteter.  

 Vi vil afklare og sikre et økonomisk fundament for 

at drive et ”arbejdende værksted”.  

 Vi vil skabe indhold med kreativitet, reparationer, 

daglige sociale aktiviteter og fællesskaber.  

Strategi: 

Mere konkret vil vi samarbejde med ejerne og kommunen 

om udnyttelse af arealer i det tidl. kommunekontor i Årre. 

Alternativt vil vi undersøge andre mulige placeringer til 

værestedet. 

Vi nedsætter en tovholdergruppe, som skal arbejde for 

etablering og en tovholdergruppe, som skal arbejde med 

den løbende drift.  

Vi har fokus på, at lokaler indrettes, således de kan 

benyttes af flere forskellige grupper og foreninger såsom 

seniorklub, yoga aktivitet, lokalhistorisk arkiv, 

dagplejemødested, computeradgang for ældre osv. 

Vi afdækker interessen og forståelsen for en genbrugsbutik 

og tankegangen bag genbrug og bæredygtighed.  

Vi vil igangsætte indsamling af effekter til opstart 

af ”arbejdende værksted” og eventuel genbrugsbutik.  

 

 

 

 

 

 

Visionen: 

Borgerne skal kunne have mulighed for at skabe 

småerhverv i og omkring byen, ligesom der skal være en 

god trafikal infrastruktur, således man kan pendle til og fra 

området både som cyklist, buspassager og bilist. Desuden 

skal der være en god digital infrastruktur. 

Udviklingsplan: 

 Vi vil arbejde for at fremtidssikre byens 

indkøbsmuligheder og arbejde for at tiltrække nye 

erhverv.  

 Vi vil opfordre til opbakning og bevaring af 

arbejdspladserne i byen.  

 Vi vil arbejde for forlængelse af den nye cykelsti 

langs Tingvejen, således den skaber forbindelse 

mellem rundkørslen ved Helle Hallen og Korskroen. 

Derudover vil vi have fokus på etablering af cykelsti 

til Fåborg.  

 Vi vil løbende afdække behovet for den kollektive 

trafik til Esbjerg, Grindsted og Varde, og sikre at 

gøre opmærksom på indbyggernes interesser over 

for beslutningstagerne.  

 Vi vil følge mulighederne for nye transportformer.  

Strategi: 

Mere konkret ser vi løbende på kapaciteten i vores digitale 

infrastruktur, og arbejder for at alle i vores område har 

adgang til internettet/fibernettet.  

Vi arbejder aktivt på at bibeholde en dagligvarebutik.  

Vi vil synliggøre lokale arbejdspladser gennem eks. 

erhvervsudviklingsorganisationen ProVarde og sociale 

medier m.v.  

Vi vil sende en opfordring til erhvervsdrivende m.fl. til at 

overveje, om de kan tilbyde en ung et fritidsjob under 

devisen – ”2 timer hver uge gør en stor forskel”.   

Vi samarbejder med Fåborg Borgerforening, Roust 

trafikarbejdsgruppe og Udviklingsrådet Helle Øst i 

bestræbelserne på at få opbakning til projekter omkring 

cykelstier.  

Vi byder ind med konstruktive forslag til de relevante 

beslutningstager, når busplanerne skal revideres.  

Vi vil løbende drøfte tiltag, der kan sikre, at vi får adgang til 

nye transportformer (eks.vis. selvkørende busser/biler, 

robotter mv.) i byen og området.  



 
 

9 
 

Visionen: 

Byen skal fremstå velholdt, både når man kører ind i byen, 

og når man færdes rundt i byen. Private, offentlige og 

frivillige bidrager alle til at passe på vores by. Det er i 

bogstavelig forstand en ”Blomstrende Landsby”, hvor både 

borgere og foreninger bidrager til blomsterhavet.  

Udviklingsplan: 

 Vi har fokus på forskønnelse af de grønne områder 

samt indfaldsvejene til Årre.  

 Vi skal løbende have fokus på, at veje, fortove, 

cykelstier, kantsten mv. rundt i byen er 

brugervenlige og handicapvenlige.  

 Vi vil opfordre byens virksomheder til at fokusere 

på deres synlighed og fremtoning.   

 Vi vil fortsat udbygge og udnytte Larsens Skov.  

 Vi vil opfordre alle private i byen til at bidrage 

positivt til byens fremtoning.  

 Vi vil sørge for, at der er blomster på fælles 

arealerne.  

Strategi: 

Mere konkret vil vi opfordre private lodsejer til at plante 

blomster og frugttræer i haverne.  

Vi prioriterer at dække udgifter til indkøb af blomster til 

fællesarealerne.  

Vi sikrer løbende opbakning og opfølgning af de forskellige 

arbejdshold, der allerede i dag har fokus på at forskønne 

og vedligeholde byen, indfaldsvejene og Larsens Skov.  

Vi vil arbejde for at igangsætte en årlig 

tilbagevendende ”Blomsterdag”, hvor der sælges 

blomsterløg til alle i byen og oplandet.  

Vi har en årlig affaldsindsamling, og løbende sikres at 

offentlige affaldsspande tømmes.  

Vi samarbejder med kommunen om prioritering af de 

udpegede fortove, kantstene mv., der skal repareres og 

vedligeholdes. 

 

 

 

 

 

Visionen: 

Byen har en Skole- og Børnecenter, hvor der er 

sammenhæng imellem børnenes institutioner. Samarbejdet 

mellem Skolen- og Børnecenteret og Årre By er tæt og med 

gensidig opbakning. Der sikres løbende udbygning og 

vedligehold af institutioner. 

Udviklingsplan: 

 Vi vil være aktive medspillere ift. det politiske 

system, når der er tiltag/ projekter/ etableringer, 

der berører Årre Skole- og Børnecenter.  

 Årre by vil lade sig inddrage i kommende 

samskabelsesprojekter med Årre Skole- og 

Børnecenter.   

 Vi vil sikre en opbakning til udvikling af byens 

nuværende og eventuelle nye institutioner.  

Strategi: 

Mere konkret sikrer vi et tæt samarbejde med de politiske 

udvalg, hvorunder børnenes institutioner hører.  

Vi samarbejder aktivt og har en gensidig information 

mellem alle børnenes institutioner og byens foreninger.  

 

 

Visionen: 

Byen udbygges med nye boligområder til private i et 

samarbejde mellem private lodsejere og kommunen. Der 

skal løbende sikres bomuligheder for alle aldre.  

Udviklingsplan: 

 Vi vil sørge for at have konstant opmærksomhed 

på, at der lokalplanlægges til områder for 

boligudstykning, og at der sker en udvikling af 

boligmassen.  

Strategi: 

Mere konkret evaluerer vi løbende behovet for at tage 

kontakt til boligforeninger og private med henblik på 

etablering af lejeboliger. Ligeledes vil vi tage fat på 

kommunen i tide for at få lokalplanlagt til nye 

boligudstykninger, når det er nødvendigt. 

Vi sikrer, at der fortsat er ældrecenter i byen. 
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Visionen: 

Byen skal være kendt for positive og kundevenlige 

servicefag, hvor man gerne kommer igen.  

Udviklingsplan: 

 Vi vil opfordre erhvervsdrivende i byen til at have 

fokus på kundepleje og service. 

  Vi vil opfordre erhvervsdrivende i byen til at skabe 

synlighed af virksomhedens tilbud.  

Strategi: 

Mere konkret vil vi stå bag event for alle erhvervsdrivende i 

by og opland, hvor der skal være oplæg og debat om 

kundepleje og service.  

Vi vil opfordre og supportere de lokale erhvervsdrivende til 

at samarbejde om kampagner og tilbud. 

Vi vil samle en kommunikationsgruppe, som også vil kunne 

tilbyde erhvervsdrivende at få hjælp til at skrive korte 

tekster, support til de sociale medier mv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visionen: 

Folk fra andre områder kender til byen gennem gode 

historier fortalt gennem forskellige medier. Der er en 

sammenhæng i kommunikationen om byen gennem lokale 

blade, infotavle, hjemmeside og sociale medier. 

Udviklingsplan: 

 Vi vil sikre, at foreninger, grupper, råd, 

institutioner og erhvervsdrivende gør brug af de 

lokale platforme til kommunikation. 

 Vi vil give alle mulighed for at benytte et layout til 

kommunikation, der viser tilhørsforholdet til Årre – 

Den Blomstrende Landsby.  

 Vi vil tilbyde hjælp fra en kommunikationsgruppe, 

der kan bistå med hjælp til at skrive korte tekster 

til brug i lokale blade, infotavle, hjemmeside og på 

de sociale medier.  

 

Strategi: 

Mere konkret benytter vi sloganet ”Årre – Den 

Blomstrende Landsby”, og vi får lavet et layout, der kan 

bruges på både hjemmeside, FaceBook gruppe, 

Velkomstbrochure og på skabeloner til breve mv. 

Vi gennemgår den eksisterende Velkomstbrochure og får 

den løbende tilrettet. Derudover vil vi udarbejde en ny 

brochure, der kan ligges hos ejendomsmæglere – evt. en 

brochure, der dækker Hjortkær, Roust, Fåborg og Årre 

(såfremt der er interesse herfor). 

Vi vil samle en kommunikationsgruppe, der har lyst og 

evne til at formulere sig skriftligt, der kan hjælpe grupper, 

foreninger, erhvervsdrivende m.v.  
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Visionen: 

Der skal være et tæt samarbejde med kommunen, private 

aktører, vore nabobyer og områder, således vi i fællesskab 

skaber et attraktivt område. Der arbejdes løbende på 

muligheder for samskabelsesprojekter med kommunen, 

ligesom der er fokus på at sikre tætte bånd i nærområdet 

evt. gennem erfaringer fra klyngelandsby konceptet 

Udviklingsplan: 

 Vi vil styrke og opretholde Borgerforeningens 

kontakt til kommunen og diverse politiske udvalg.  

 Vi vil have et tæt bånd til nabobyerne/områderne 

– i særdeleshed Fåborg, Hjortkjær og Roust. 

 Vi vil fortsat bakke op om Udviklingsrådet Helle 

Øst. 

Strategi: 

Mere konkret vil vi overfor vores foreninger, grupper og 
råd beskrive, hvad et samskabelsesprojekt er, og bede dem 
overveje, hvilke aktører man kan inddrage i forskellige 
aktiviteter (Årre Skole- og Børnecenter er et eksempel 
på et lokalt samskabelsesprojekt) 
Vi vil invitere nabobyer/områder til samarbejde eks.vis 
med henblik på oprettelse af seniorklub/ arb.værksted/ 
multirum.  
Vi vil forsætte det gode samarbejde med Fåborg og 
Hjortkær omkring kommunikation gennem ”Lokalnyt” 
samt evt. udarbejdelse af en brochure om området. 
Vi har 2 medlemspladser i 
Udviklingsrådet Helle Øst, som vi 
fortsat vil bakke op 
om.  

 

 

 

 

 

Fremtidig Organisering: 

Arbejdet med Blomstrende Landsby projektet har været 
drevet af arbejdsgruppe, der har været under 
Borgerforeningens organisation. Gruppen har varieret i 
størrelse, men med 4 gennemgående medlemmer. 
Undervejs har gruppen inddraget mange frivillige, 
erhvervsliv, foreninger mv. i arbejdet.  

Fremad vil vi nedsætte et ”Blomstrende Landsby Råd”. Et 
råd, der skal bindes op på de lokale foreninger og de 
frivillige i by og opland.  
Rådet skal være tovholder for igangsættelse af de 
projekter, der ligger i udviklingsplanen. Samtidig vil en af 
Rådets væsentlige opgaver være, at der 1 gang årligt laves 
en evaluering af henholdsvis ”Visionen” og ”Strategi og 
Udviklingsplanen” med henblik på at tilrette, slette og 
tilføje på emnerne.  

Den nuværende arbejdsgruppe vil i overgangsfasen 
bistå i oprettelsen og inddragelsen af 
det nye råd.  
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Selvvalgte 

kriterier: 

 
Oasen 

Indfaldsveje og volden 

Mangfoldighedens hus 



 
 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OAsen   
Vision og Strategi 

 

I Årre var der tidligere midt i byen mellem 

Kirsebærvænget og Skolegade en kommunal p-plads. 

Pladsen blev ikke benyttet synderligt meget – bortset 

fra opstilling af campingvogne og trailere, containere 

med flaskeindsamling og tøj, gennemkørsel mv.  

Tilbage i 2008 blev der i byen startet arbejde op med 

udarbejdelse af en Byplan for Årre. Der blev nedsat 

arbejdsgrupper, der skulle se på forskellige 

fokuspunkter – og en af grupperne havde 

arbejdstitlen ”Kommunekontor og Bymidte”.  

Første udspil til et projekt for p-pladsen var dengang:  

Del af bymidten i Årre er renoveret i 2008. Torvet 

fremstår som en smuk plads med granitkantsten, 

fliser og beplantning. Samtidig er der i Skolegade 

lavet en busvigeplads ind i pladsen. Der ønskes en 

busvigeplads på modsatte side af skolevej i samme 

stil som v/ Torvet. Samtidig opsættes nyt busskur. 

P‐pladsen mellem Skolegade og Kirsebærvænget, 

benyttes meget lidt, og foreslås derfor udlagt til 1‐2 

byggegrunde ud mod Kirsebærvænget og resten 

forbliver p‐plads med udkørsel ud i Skolegade. For at 

give bymidten helhed skal den resterende p‐plads 

anlægges i samme stil som Torvet. 

 

Varde kommune var ikke positivt indstillet over for 

ideen med nye byggegrunde på p-pladsen. Det var 

ikke økonomisk rentabelt. Der skulle derfor arbejdes 

videre med andre muligheder – og ideen om 

en ”Bypark” opstod. Der var politisk velvilje for dette 

– og således blev det besluttet at arbejde videre med 

dette projekt. Men det blev en lang proces.  

I forbindelse med kloaksepareringsprojektet, som 

Varde kommune præsenterede i 2012, blev det igen 

diskuteret at få ændret p-pladsen til noget andet. Og 

den gamle arbejdsgruppe begynder igen at arbejde 

med ideen om en bypark. Der skulle tænkes stort – 

og ud af boksen. Det skulle være anderledes og 

samtidig passe til, at Årre er en landsby, der arbejder 

med projektet Blomstrende Landsby. 

I byens ansøgning om Blomst 2 beskrives i visionen:  

Byen skal fremstå velholdt, både når man kører ind i 

byen, og når man færdes rundt i byen. Private, 

offentlige og frivillige bidrager alle til at passe på 

vores by. 
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Den Lokale Udviklingsplan omtaler, at der arbejdes 

videre med projekt Oasen, som desuden kort er 

beskrevet under afsnittet ”Udstråling & Indtryk på 

omgivelserne”.  

Formålet var at få bundet 2 bydele i landsbyen 

sammen - at Oasen skal medvirke til at skabe en 

korridor gennem Årre fra Toften til Kirsebærvænget. 

Der skal skabes et grønt byrum, som kan benyttes af 

alle byens borgere. Og dette rum skal kombineres 

med kommunes ønske om at sikre 

nedsivningsmulighed for overfladevand.  

Landsbyparken skal være et sted med liv, hvor der 

kan spilles petanque, holdes små koncerter, være 

udendørs leg og læring og sikres et hyggeligt 

opholdsrum, som kan bygge bro mellem borgerne i 

byen. Den skal skabe rammerne for et område til 

sociale og kulturelle arrangementer.  

Indikatoren for succes er, at vi får etableret Oasen, og 

at både unge og ældre benytter sig af området. 

Samtidig skal kommunen være medspiller i projektet.  
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 Oasen 

Handleplan 
     

Projektets navn:  
Oasen 
 

Hvem vil gøre det? 
Tovholdere er:  
Susanne Jepsen 
Tove Christensen 
Poul Verner Christensen 
Peder Jepsen 
 
Arbejdsgruppens medlemmer: 
Susanne Jepsen 
Tove Christensen 
Jørn Pedersen 
Poul Verner Christensen 
Peder Jepsen 
Søren Thuesen 
 
Støtte fra: 
Årre Skole, Skoleleder Peder Brogård 
Budgetstyring af Ole Buhl 
Varde kommune – landskabsarkitekt Charlotte Horn 
Varde kommune – Fundraiser Rune Christoffer Olesen 
Varde kommune – Materielgårdens driftsafdeling 
Lokale håndværkere 
Frivillig arbejdskraft (59 navngivne borgere har bidraget undervejs – herunder har 36 personer deltaget i 
den fysiske del af projektet) 
 
 

Hvornår vil vi gøre det? 
Tidsplanlægning: 
I 2013 planlægges og designes Oasens udformning 
I 2014 ansøges fonde 
I 2015 udføres arbejdet og Oasen indvies 
 

Hvor skal vi gennemføre projektet? 
En gammel p-plads beliggende mellem Kirsebærvænget og Skolegade i Årre. 
Andre fysiske forhold: 
Flytning af cykelparkering fra p-pladsen til nyt område ved Dagli’Brugsens areal. 
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Hvordan skal vi gøre det? 
Arbejdskommissorium:  
Omdanne eksisterende p-plads til grønt byrum. Der laves oplæg til indretning af ”Oasen”. 
Videreudvikling af indretningen sker i tæt samarbejde med kommunens landskabsarkitekt, Årre skole, 
dagplejere fra området mv. således alle aktørers behov og ønsker tilgodeses. 
Der skal afklares og tages højde for kørselsrettigheder/p-rettigheder/ind+udkørselsrettigheder mv. for 
beboere ved området. Ligeledes skal naboers opbakning til projektet sikres. 
Der udarbejdes budget og herefter ansøges relevante fonde om midler til projektet.  
Arbejdet skal udføres i forbindelse med kommunens kloaksepareringsprojekt i byen i 2015.  
 
Økonomiske forhold: 
Kommunen havde givet tilsagn om støtte fra Udviklingspuljen på kr. 100.000,- til opbrydning og 
bortskaffelse af asfalt. Der blev givet kr. 33.334,- fra Forskønnelsespuljen i Varde Kommune. Der blev 
givet kr. 400.000,- fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Og der 
blev vundet kr. 15.000,- fra Andelskassens ”Sammen kan vi mere” pris. Slutteligt blev der bidraget med 
frivilligt arbejde til en samlet værdi på kr. 150.000,- 
 
Kontakt til pressen: 
Det blev bevidst besluttet, at der skulle sikres omtale i pressen, både undervejs i processen og 
selvfølgelig ved selve indvielsen af ”Oasen”. Der blev brugt meget energi på at promovere både 
Blomstrende Landsby Projektet samt samarbejdet med Varde Kommune.  
 
Politisk opbakning: 
Der har været løbende kontakt til det politiske niveau i kommunen for at sikre en opbakning.  
 

Hvordan sikrer vi os, at handleplanen er / bliver gennemført? 
Tilbagemeldinger: 
Tovholderne har haft rolle som byggeledere.  
Susanne Jepsen og Peder Jepsen har koordineret arbejdet og haft styr på logistikken ift., hvornår opgaver 
skulle udføres, og hvilke folk/redskaber der var brug for.  
 
Fællesmøder: 
Arbejdsgruppen har mødtes ca. hver anden måned for at udarbejde projektet.  
Tovholderne har derudover mødtes hyppigere med Varde Kommune og andre eksterne aktører.  
Der har været afholdt Borgermøde primo 2015 for at skabe opbakning til frivilligt arbejde. 
Tovholderne har løbende mødtes for at sikre processen med selve udførslen af arbejdet. Og i den fase af 
projektet var der ligeledes også løbende møder med h.h.v. Varde kommunens landskabsarkitekt, 
Materielgården, håndværkere og de frivillige.  
 
Omtale og PR: 
Der har været sendt input til artikler til både lokale ugeaviser samt Jydske Vestkysten.  
Derudover har der været info på byens hjemmeside.  
 

Projektforløb: 
Arbejdsgruppen startede ud i 2013 med at lave skitser til en slags bypark. Der blev arbejdet ud fra det 
lokale ønske om at binde de 2 bydele i Årre sammen og skabe et grønt opholdsrum. Samtidig skulle det 
også være et sted, som eks.vis dagplejere kan komme med børn, og som skolen kan bruge til 
læringsprojekter. Det bliver meget tidligt besluttet, at det ikke skulle omfatte en decideret legeplads, 
eftersom det ville betyde langt flere regler for etableringen.  
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Da man har fået skitseret et oplæg, bliver kommunens landskabsarkitekt samt andre adm. medarbejdere 
fra kommunen inddraget i det videre design. Faktisk endte det kun med få ændringer til arbejdsgruppens 
udspil.  
 
Den kommunale Forsyning var også involveret i projektet en overgang, da man forventede, at der også 
skulle laves kloakarbejde på pladsen. Gennem dialog nåede man frem til at bibeholde det eksisterende 
kloak og i stedet have stor fokus på mulighed for nedsivning af regnvand. 
 
Naboerne til Oasen var inddraget undervejs, og der blev brugt en del tid på at informere dem om 
projektet. Det var vigtigt, at man havde opbakning fra dem – særligt da 4 huse skulle have h.h.v. p-plads 
på Oasen samt adgang til garage gennem Oasen. Det betød, at der skulle være helt klare aftaler ift. 
beboernes rettigheder og behov.  
   
Næste skridt bliver så at gå i gang med et budgetoverslag. Også her sker det i samarbejde med 
kommunen. Tilbud bliver indhentet fra både lokale entreprenører, lokale håndværkere og kommunen. 
En af tovholderne var ansvarlig for at gennemgå budgettet ift. entreprenør arbejdet. Og bl.a. bliver det 
aftalt, at opbrydning af selve pladsen skal ske ved hjælp af frivillig arbejde samt privat entreprenør 
fremfor at kommunen skulle forestå det. Dette gjorde projektet betydeligt billigere.  
 
Med baggrund i budgettet var det nu muligt at begynde at søge fondsmidler. Kommunens Fundraiser var 
sparringspartner i at udpege mulige fonde, der kunne søges. De første 3 fonde, der blev søgt, gav afslag.  
Det første tilsagn kom fra Forskønnelsespuljen i Varde Kommune, som gav kr. 33.334, Varde kommune 
blev derefter ansøgt om – og bevilgede udgiften for opbrydning og bortskaffelse af asfalt – kr. 100.000,- 
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fonden til almene Formaal blev ansøgt om kr. 
536.000,- De støttede projektet med kr. 400.000,- Sammen med den frivillige arbejdskraft – som var 
værdisat til kr. 100.000,- var man nu i mål med pengene, og projektet kunne påbegyndes i primo 2015. 
 
Starten bliver et Borgermøde, hvor projektet i sin helhed præsenteres, og hvor alle borgere opfordres til 
at melde sig til frivilligt arbejde. Og samtidig bliver der bedt om bidrag i form af blomsterløg og stauder 
(rent faktisk endte man med at få over 10.000 blomsterløg til projektet).  
 
Projektforløb over det manuelle arbejde i 2015:  
Ultimo januar: Hækken rives op rundt om p-pladsen. 
Medio februar: Asfalten på pladsen brydes op og bortskaffes. 
Medio marts: Der køres renset muldjord på pladsen. 
Ultimo marts: Grunden afsættes, og der afsættes højder til fliser/forhøjning midt på pladsen. 
Ultimo marts: Bund og kant til petanque banen laves, og arbejdet med at lave bassinet går i gang. 
Primo april: Der nedgraves elkabler til belysning og strømstik. Der laves vandføring.  
Medio april: Beplantning af arealet påbegyndes. 
Medio maj: Bassinet lægges ned.  
Primo juni: Brolægningsarbejdet påbegyndes.  
Medio juni: Espalier og pergolaer rejses. 
Primo august: Oasen indvies.  
 
Hele forløbet blev løbende fotodokumenteret til dokumentation for bl.a. sponsorer. Det er ligeledes 
brugt til at holde foredragsaften om projektet på byens ældrecenter.  
 
Efterfølgende er der etableret glaskunst lavet af en lokal glaskunstner samt opstillet skulpturer lavet af et 
lokalt maskinsnedkeri.  
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Gennem hele forløbet har der været fokus på i videst mulige omfang at bruge lokale håndværkere til 
arbejdet – lige fra entreprenørarbejdet til udsmykning, fremstilling af (nogle) møbler og scenen. 
 

Evaluering: 
Det har været en meget lærerig proces for især Tovholdergruppen. At samarbejde med kommunen på 
denne måde har været både spændende og udfordrende – men overordnet meget positivt. 
  
Det har været rigtig godt at have en lille tovholdergruppe, som så kunne uddelegere arbejdet til andre 
frivillige eller håndværkere. Det har været nødvendigt at have en god planlægning på plads, og at 
tovholderne kunne agere ledere undervejs. Der har også været meget fokus på at gøre brug af og 
respektere de frivilliges (håndværksmæssige)kompetencer. 
 
Det var vigtigt, at der i tovholdergruppen var nogen, der var talerør ift. kommunen, ift. de frivillige, ift. 
entreprenørerne osv. Arbejdet blev jo netop udført i et tæt samarbejde mellem de frivillige og de 
kommunalt ansatte. 
 
Samtidig var det overordentligt vigtigt, at der var kompetent budgetstyring af projektet.  
 
Det har været nemt at få folk til at melde sig til frivilligt arbejde, og det har samtidig den betydning, at 
der er mange, der føler ejerskab for projektet.  
 

Den fortsatte udvikling sker ved: 
Der er en lille gruppe, der varetager pasning af det grønne område/beplantning.  
 
Hvert år ydes der fra Borgerforeningen et bidrag til indkøb af blomster og planter til ”Oasen”.  
 
Pladsen benyttes også af gæster på den lokale kro – eks.vis til indtagelse af velkomstdrink (når vejret 
tillader det).  
 
Der er ønske om at nedsætte et aktivitetsudvalg, der kan være igangsætter af små koncerter, 
underholdning for børn mv. For at kunne gøre dette, skal det økonomiske fundament afdækkes.  
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Indfaldsveje og Volden  
 Vision og Strategi 

 

På baggrund af vores ansøgning om Blomst 2 i projekt 

Blomstrende Landsby blev der skabt et projekt 

omhandlende indfaldsvejene til byen og volden.  

I vores vision fra dengang fremgår flg.: 

Byen skal fremstå velholdt, både når man kører ind i 

byen, og når man færdes rundt i byen. Private, 

offentlige og frivillige bidrager alle til at passe på 

vores by. 

Og videre ses det i ”Den Lokale Udviklingsplan”: 

Vi vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal fokusere på 

indfaldsvejene til Årre, og efterfølgende igangsætte 

tiltag for at forskønne disse. 

Vi vil bede samme arbejdsgruppe se på muligheder 

for forskønnelse af volden ud mod Tingvejen.  

Et par ekstra projekter, som også var beskrevet, var 

Trekanten og Branddammen.  

Vi vil bede trafikarbejdsgruppen få kommunen i tale 

om en omlægning af vejen ved ”Trekanten” 

(Skolegade/ Lindegade).  

Vi vil nedsætte en arbejdsgruppe, der kan afklare 

mulighederne for i samarbejde med privat lodsejer at 

åbne og projektplanlægge branddammen ved byen. 

 

 

Gruppen bag Blomstrende Landsby projektet i Årre 

tog over flere gange på tur rundt i egen by. Helt 

konkret ved at gå rundt og se på alle indfaldsveje, 

grønne områder, ”Trekanten” mellem Lindegade og 

Skolegade og Branddammen.  

Det kan være en øjenåbner, da man ofte bliver 

”blind”, når man ser de samme steder hver dag.  

Turen gjorde det muligt for os at prioritere og samle 

arbejdsområderne.  

o Trekanten 

o Beplantning og oprydning ved 

Branddammen (flytte flagstænger) 

o Volden + indfaldsveje  
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Visionen for arbejdet med volden, at den skulle 

fremstå frodig og blomstrende – og gerne med 

variation i forhold til årstiderne. Volden skulle være 

en positiv blikfang for byen.  

Visionen for arbejdet med indfaldsvejene er, at de 

ligeledes skal fremstå velholdte, og understøtte 

byens arbejde med projekt Blomstrende Landsby.  

Visionen for arbejdet med fjernelse af Trekanten var 

at skabe større trafiksikkerhed, og bl.a. flytte 

flagstængerne til hjørnet ved Branddammen samtidig 

med at man sammen med lodsejer fandt fælles 

fodslag på at åbne op i bevoksningen ind til 

branddammen.  

 

Årre har 3 ind- og udfaldsveje mod Tingvejen, og 

derudover 2 veje med Varde/Næsbjerg samt 1 mod 

Nordenskov. Disse veje er ofte med til at give et 

førstehåndsindtryk af byen. Derudover er der ud mod 

Tingvejen anlagt en jordvold hos en privat vognmand, 

der også er en synlig del af indkørslen til Årre.  

Kommunen står for at passe rabatter, veje, stier mv. 

Men kommunens frekvensgrad står ikke nødvendigvis 

mål med en landsbys ønske.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var derfor vigtigt at få afklaret, hvad ønsker vi at 
gøre selv.  
Nogle spørgsmål vi stillede os selv var f.eks.: 
 

o Hvad ser vi først, når vi kører ind i en by?  

o Hvad betyder det for vores opfattelse af byen?  

o Vænner vi os til, hvordan noget ser ud? 

o Hvilke ”ting” fungerer godt?  

o Hvad vækker nysgerrighed?  

o Hvad skiller sig positivt ud? 

  

Ved et borgermøde i januar 2015 blev der dannet en 

arbejdsgruppe, der skulle arbejde videre med 

ovenstående.  

 

Indikation for succes er, at vi får de færdiggjort de 3 

beskrevne områder, og at vi får dannet 

arbejdsgrupper, der varetager det manuale 

vedligehold af områderne. Ligeledes er det et 

succeskriterie, at borgerne positivt fremhæver 

forskønnelserne, som projekterne medfører.  
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Indfaldsveje og Volden 

Handleplan 
Projektets navn:  
Indfaldsveje og Volden 
 

Hvem vil gøre det? 
 
Volden: 
Tovholdere er:  
Jane Ottosen 
Henning Ottosen 
Egon Vestergaard 
 
Arbejdsgruppens medlemmer: 
Jane Ottosen 
Herman Hansen 
Susanne Enghave 
Ove Vedby Jensen 
Poul Sørensen 
Egon Vestergaard 
Hanne Molbek 
Peder Ibsen  
Åse Friis 
Randi Hansen 
 
Indfaldsveje: 
Tovholdere er:  
 (Ny) tovholdergruppe skal nedsættes fremad 
 
Arbejdsgruppens medlemmer: 
(Nye) interesserede medlemmer skal samles 
 
Trekanten og Branddammen: 
Tovholdere er:  
Borgerforeningen 
 
Arbejdsgruppens medlemmer: 
Poul Verner Christensen 
Arild Nilsen 
Kim Lykke 
Knud Nielsen 
Poul Sørensen 
Helle Poulsen 
Bjarne Poulsen 
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Alle projekter: 
Støtte fra: 
Landskabsarkitekt Lars Bach, www.bachlandskab.dk 
Jensens Planteskole, Bramming 
Årre Borgerforening 
Lokale entreprenører 
Frivillig arbejdskraft 
Varde Kommune 
 

Hvornår vil vi gøre det? 
 
Tidsplanlægning: 
Volden: 
I januar 2015 afholdes borgermøde, hvor arbejdsgruppen dannes. 
I januar 2015 beslutter arbejdsgruppen at fokusere på Volden som arbejdsopgaven. 
I januar 2015 drøftes projektet med lodsejer 
I januar/februar 2015 planlægges og designes projektet med Volden  
I marts 2015 ansøges Vejdirektoratet 
I august 2015 laves endelig plantevalg i samarbejde med planteskole 
I august 2015 ansøges Varde Kommune om økonomisk støtte 
I efteråret 2015 udføres arbejdet med volden  
 
Indfaldsveje:  
Foråret 2018 skal samles en tovholdergruppe  
Foråret 2018 skal tovholdergruppen i samarbejde med kreative frivillige lave et ideoplæg, der 
understøtter vores image som Blomstrende Landsby  
Sommer/Efterår 2018 skal der udarbejdes en projektbeskrivelse 
Efterår/vinter 2018/2019 skal der ansøges om midler 
Foråret/sommer 2019 påbegyndes udførsel af projektet 
 
Trekanten og Branddammen: 
August 2014 opgraves rosenbed og flagstænger i Trekanten 
Oktober 2014 asfalteres hele Lindegade efter opgravning ifm. kloaksepareringsprojektet 
Oktober 2014 etableres bede langs Lindegade ifm. afslutning af kloaksepareringsprojekt 
Efteråret 2014 ryddes der op i beplantning ved Branddammen.  
Foråret 2015 genetableres rosenbedet på grønt område på hjørnet ved Lindegade og Kirsebærvænget 
Foråret 2015 beplantes bede langs Lindegade.  
Foråret 2015 udføres der ukrudtsbekæmpelse ved Branddammen.  
Maj 2015 plantes der nye bjergfyr og Spiræa ved Branddammen.  
August 2015 sættes flagstænger op ifm. Årre Byfest 
 

Hvor skal vi gennemføre projektet? 
 
Volden: 
Jordvold ved en privat lodsejer, der ligger langs Tingvejen og indfaldsvejen Kirsebærvænget. 
 
Indfaldsveje: 
I særdelshed skal der sættes fokus på Siggårdsvej og Lindegade. Og ligeledes skal der ses på 
Tranbjergvej/Vardevej, Gunderupvej og Kirsebærvænget. 

http://www.bachlandskab.dk/
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Trekanten og Branddammen: 
Gl. trafik-trekant ved Lindegade/Skolegade og Branddammen ved Tranbjergvej/Vardevej 
 

Hvordan skal vi gøre det? 
 
Volden: 
Arbejdskommissorium:  
Arbejdsgruppen har koncentreret sig om Volden.  
Formålet var at forskønne volden og indfaldsvejen til Kirsebærvænget. Jordvolden skulle fremstå frodig 
og blomstrende – og gerne med variation i forhold til årstiderne. Volden skulle være en positiv blikfang 
for byen.  
 
Økonomiske forhold: 
Varde Kommune gav økonomisk tilskud til projektet målrettet udgift til rådgivning fra landskabsarkitekt, 
indkøb af buske og træer og leje af materiel og maskiner fra entreprenør. Årre Borgerforening har 
finansieret udgiften til arbejdskraften fra entreprenører. Selve arbejdets udførsel har derudover været 
udført af frivillig arbejdskraft.  
 
Kontakt til pressen: 
Man har i starten af 2015 fået de lokale ugeaviser til at skrive om projektet med at se på indfaldsveje og 
volden. Blandt andet for at skabe en opmærksomhed blandt byens borgere.  
Senere i projektet blev der efterlyst blomsterløg til projektet. Dette skete via opslag i Brugsen, på den 
elektronisk infotavle og annonce i vores lokale blad ”Lokalnyt” 
 
Indfaldsveje: 
Arbejdskommissorium:  
Formålet med projektet er, at indfaldsvejene skal være med til at underbygge sloganet ”Årre – Den 
Blomstrende Landsby”. De skal vise, at man kommer til en velholdt landsby, ligesom der gerne må være 
tænkt nye måder at vise blomster, lys og kunst frem på.  
 
Økonomiske forhold: 
På baggrund af projektbeskrivelsen skal der laves ansøgninger til fonde, foreninger og Varde Kommune.  
Derudover skal der benyttes frivillig arbejdskraft til at udføre så meget af arbejdet som muligt.  
 
Kontakt til pressen: 
Der skal løbende beskrives processen i Lokalnyt og på byens hjemmeside. Billeder fra projektet skal også 
deles på byens Facebookside.  
Lokale ugeaviser/regional avis skal inviteres til at skrive om projektet, når man skal i gang med det 
praktiske arbejde.  
 
Trekanten og Branddammen: 
Arbejdskommissorium:  
Formålet var at få skabt en større grad af trafiksikkerhed ved T-krydset mellem Lindegade og Skolegade.  
Det skulle sikres bedre oversigtsforhold både for bilister og cyklister, i særdeleshed da der var en del 
bløde trafikanter til og fra skolen.  
Ved branddammen var formålet at få åbnet op, således der både kunne skabes en velholdt grøn trekant 
samt kig til selve branddammen.  
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Økonomiske forhold: 
Arbejdet på Trekanten blev finansieret ifm. kloaksepareringsprojektet og frivilligt arbejde.  
Arbejdet og beplantningen ved Branddammen blev finansieret af Årre Borgerforening, den private 
lodsejer og ved frivillig arbejdskraft.  
 
Kontakt til pressen: 
Der blev skrevet om projekterne i Lokalnyt og i de lokale ugeaviser.   
 

Hvordan sikrer vi os, at handleplanen er / bliver gennemført? 
 
Volden: 
Tilbagemeldinger: 
Der har været et tæt samarbejde mellem Borgerforeningen og arbejdsgruppen. Tovholderne har kørt 
parløb med både landskabsarkitekt og entreprenørerne.   
 
Fællesmøder: 
Arbejdsgruppen har mødtes flere gange i starten af projektet med landskabsarkitekten og 
borgerforeningen for at få projektet beskrevet og tilrettelagt.  
Der var en længere ventetid hen over foråret og sommeren 2015, da man skulle have sprøjtet arealet 
ned, før selve projektet kunne udføres.   
Ved opstarten af selve beplantningen har tovholdergruppen sørget for at koordinere de frivilliges 
indsats.  
 
Indfaldsveje: 
Tilbagemeldinger: 
Ud fra erfaringer fra tidligere projekter (eks.vis Oasen) skal der være en lille tovholdergruppe, der kan 
koordinere arbejdet og være talerør.  
 
Fællesmøder: 
Undervejs i projektfasen skal der holdes fællesmøder med tovholdergruppen og kreative frivillige.  
 
Omtale og PR: 
Løbende informere om processen bl.a. via Lokalnyt, hjemmeside og byens Facebookside.  
Derudover skal der være 1 person, der varetager kontakten til de trykte medier (ugeavis/Jydske 
Vestkysten).   
 
Trekanten og Branddammen: 
Tilbagemeldinger: 
Borgerforeningen har været koordinator både i forhold til kommunen/ Materielgårdens driftsafdeling og 
privat lodsejer.  
 
Fællesmøder: 
Borgerforeningen har taget vare på at få sikret frivilligt arbejde til udførsel af selve arbejdet. Der har ikke 
været deciderede fællesmøder med alle involverede parter – men Borgerforening har taget ansvar for 
møder med privat lodsejer af branddammen, møder med kommunen ift. omlægning af Trekanten samt 
møder adhoc med de frivillige ift. udførslen af arbejdet.  
 
Omtale og PR: 
Efter projekternes gennemførsel blev der lavet indlæg i Lokalnyt og i de lokale ugeaviser.   
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Projektforløb: 
 
Volden: 
Arbejdsgruppen blev dannet efter borgermøde i begyndelsen af 2015.  
Gruppen besluttede, at der i særdeleshed skulle arbejdes med volden ud mod Tingvejen, da denne var i 
en ringe forfatning. En genopretning af denne ville bidrage til en positiv oplevelse ved en af hoved-
indfaldsvejene til Årre.   
 
I samarbejde med projekt Oasen blev der indsamlet blomsterløg fra byens borgere. Disse er plantet for 
foden af volden ud mod Tingvejen.  
 
Projektforløb over det manuelle arbejde i 2015:  
Medio 2015:  Eks. uønsket vegetation på volden sprøjtes ned.  
Primo august: Jorden renses op, og der fyldes ekstra jord på. Volden rettes til. 
Ultimo oktober: Arbejdet med at tilplante volden sættes i gang. 
 
Efterfølgende har der været behov for ekstra indsats i de første par år med at renholde for ukrudt indtil 
planter og buske har bredt sig og fået fat. Borgerforeningen har ansvaret for den fremtidige vedligehold 
af volden.  
 
Indfaldsveje: 
Der skal i løbet af vinteren 2017/2018 tages personlig kontakt til en håndfuld mennesker, der vil kunne 
indtræde i tovholdergruppen.  En formel opstart af tovholdergruppen og deres arbejde skal ske senest i 
foråret 2018.  
Samtidig skal der peges på en række kreative frivillige, der vil være oplagte til at deltage i møder med 
brainstorm og ideoplæg som tema. Tovholdergruppen har ansvar for at organisere disse møder og samle 
informationen sammen, således der på den baggrund kan laves en egentlig projektbeskrivelse.  
Hvis nødvendigt skal der kunne inddrages professionelle aktører – eks.vis. landskabsarkitekt eller 
kunstnere.  
På baggrund af projektbeskrivelsen skal der ansøges om midler ved relevante fonde, foreninger mv.  
Med udgangspunkt i en forventning om økonomisk tilsagn opnås forventes det, at man kan påbegynde 
arbejdet i foråret/sommeren 2019.  
Tovholdergruppen vil forinden have et overblik over, hvilke frivillige borgere der ønsker at tage del i 
udførslen af projektet.   
 
Trekanten og Branddammen: 
Det har gennem flere år været et stort ønske i byen at få sikret bedre oversigtsforhold og dermed større 
trafiksikkerhed ved T-krydset mellem Lindegade og Skolegade.  
I forbindelse med fremlægning af kommunens kloaksepareringsprojekt i Årre blev der taget fat på 
kommunen for at få aftalt fjernelse af trekanten. Trekanten var et stort rosenbed med 3 flagstænger 
placeret i midten.  
Rosenbedet er blevet flyttet til et af de grønne områder i byen, og 3 flagstængerne er i dag placeret på et 
hjørne ved 2 af indfaldsvejene.   
Mht. ”Branddammen” resulterede dialog med lodsejerne i, at der med hjælp fra Borgerforeningen blev 
ryddet op i bevoksning, plantet nye lave buske, sat blomsterløg samt aftalt en placering af flagstængerne 
fra ”Trekanten” på hjørnet ved ”Branddammen”.  
Både vedligehold af rosenbedet og hjørnet ved branddammen indgår som en del af arbejdet, der 
varetages af en frivillig gruppe. Årre Borgerforening sikrer en løbende økonomisk opbakning til dette.  
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Evaluering: 
 
Volden: 
Det har vist sig at være en stor opgave både at have fokus på indfaldsvejene og Volden. Derfor 
besluttede deltagerne ret hurtigt at koncentrere indsatsen om Volden.  
Der har været flere frivillige deltagere, der brænder for at arbejde i grønne områder. Det vigtige er at 
tage personligt fat på folk, når man ønsker hjælp til frivillige projekter.  
 
Indfaldsveje: 
Der skal løbende evalueres på projektet. Tovholdergruppen bør i hovedtræk skriftligt dokumentere 
processen, således der kan rettes op på eventuelle uhensigtsmæssige tiltag. 
 
Trekanten og Branddammen: 
Borgerforeningen har stor succes med både at sikre en god kontakt til lodsejere, kommune og frivillige.  
Det er vigtigt, at der er fokus på også fremadrettet at sikre en god kommunikation til alle aktører i 
frivillige projekter.  
 

Den fortsatte udvikling sker ved: 
Volden: 
Der er en frivillig gruppe, der står for pasningen af beplantningen på volden/fjernelse af ukrudt. Der skal 
være fokus på, at beplantningen får godt fat og evt. døde buske/træer erstattes løbende. 
 
Indfaldsvej: 
Der vil blive brug for en eller anden form for vedligehold fremover(alt efter det endelig projekts 
udformning). Det er vigtigt, at tovholdergruppen får dette afstemt med frivillige – gerne med 
Borgerforeningens bistand.  
 
Trekanten og Branddammen: 
Der er en frivillig gruppe, der står for pasning af rosenbedet, samt bede langs Lindegade. Og en anden 
frivillig gruppe har ansvaret for pasning af hjørnet ved branddammen.  
 
Faktisk har byen flere grupper, der står for pasning af blomster og grønne pletter rundt i byen. Det 
væsentlige er, at de frivillige anerkendes for deres arbejde – hvorfor det bør nævnes, at grupperne under 
et fik prisen for ”Årets Lokale Ildsjæl” i 2017.  Byens årlige høstfest har ændret karakter, således det i dag 
kaldes Høst & Frivillighedsfest, hvor foreningerne i byen står bag at invitere alle, der bidrager frivilligt til 
arbejdet i byen.  
Samtidig skal man huske at sikre, at de frivillige fortsat ønsker at fortsætte arbejdet, eller alternativt 
finde nye frivillige i tide.  
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Mangfoldighedens hus 
 Vision og Strategi 

 

Før kommunalreformen i 2007 hørte Årre til Helle 

Kommune, hvor kommunekontoret var placeret i 

Årre by. Ved overgangen til Varde kommune blev det 

gamle kommunekontor hjemsted for Teknik og Miljø 

Forvaltningen, men med kommunens ønske om at 

samle alle aktiviteter i Varde blev bygningen rømmet 

sommeren 2015. 

Både før og efter har der løbende været møder med 

kommunen om fremtiden for bygningen. 

Skræmmebilledet for byens borgere har været, at 

den markante bygning ville komme til at stå tom i 

mange år. Som sådan var der mange ideer til brug af 

bygningen, men udfordringen med finansiering af den 

løbende drift sammenholdt med kommunens ønske 

om at få penge fra et salg betød, at bygning og grund 

kom til offentligt udbud, og i efteråret 2015 var 

kommunen i dialog med en mulig køber.  

D. 1. januar 2017 overtages det gl. kommunekontor 

af en privat ejer. Ejeren har løbende (også inden 

endeligt køb) været i kontakt med Årre Borger-

forening og også Årre Invest (Årre Kro) om ideer til 

brug af lokaliteterne.  

 

Salget til den private lodsejer sker med en klausul om, 

at hvis ikke der er igangsat noget i bygningen 

indenfor 1 år, så er kommunen forpligtiget til at købe 

den retur. Kommunen har selv luftet muligheden for 

at nedrive bygningen og udstykke arealet til 

byggegrunde.  

Siden det stod klart, at kommunen havde til hensigt 

at fraflytte det gl. kommunekontor, har der været 

mange ideer og input til, hvad man kunne bruge 

bygningen til – både fra det kuriøse til det mere 

seriøse.  
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Ved et borgermøde i januar 2015 (vedr. 

Miljøstationen) blev der holdt et kort oplæg 

om ”Service til Alle Aldre”, hvor en ide om etablering 

af en reparationscafe luftes. 

D. 9. februar 2017 blev der i samarbejde med de nye 

ejere af bygningen afholdt et borgermøde, først med 

fremvisning af det gl. kommunekontor og 

efterfølgende møde på kroen. Den private lodsejer er 

interesseret i, at udleje dele af bygningen til 

aktiviteter der iværksættes af byen.  

På baggrund af det forløb er der i Visionen for Årre 

indskrevet flg.:  

Byen skal være kendt for at have et sted 

med ”arbejdende værksted”, hvor børn og voksne 

sammen kan skabe reparationsaktiviteter med 

udgangspunkt i bæredygtighed og genbrug; og hvor 

der kan foregå sociale og kulturelle aktiviteter. 

Indretningen skal sikre rum til multifunktionelle 

aktiviteter.  

Ønsket er at få skabt et sted, der kan benyttes til 

mange forskellige aktiviteter – eks.vis. 

computeradgang for ældre, Lokalhistorisk Arkiv, yoga 

træning, pensionistforeningens aktiviteter, spil 

(kort/billiard/bob el.lign), bogbytte central, mødested 

for dagplejere, arbejdende værksted/reparationscafe, 

genbrugsbutik mv.  

Stedet skal danne ramme om sociale fællesskaber. 

Det skal være et værested, hvor der foregår 

aktiviteter, der iværksættes af brugerne, og både 

børn og voksne kan være brugere af stedet.  

Der skal hentes inspiration i tidsånden med genbrug 

og bæredygtighed, og dette skal tænkes ind i 

aktiviteter og indretning.  

Udgangspunktet er at lave det som et samskabelses-

projekt, hvor foreninger, erhvervsdrivende, kommune 

og private samarbejder og bidrager til processen.  

Den væsentligste indikation på succes er selvfølgelig at 

få etableret et Mangfoldighedens Hus. Den første 

indikation for succes er, at vi får samlet et 

arbejdsgruppe og tovholdergruppe, som vil arbejde 

med projektet, herunder at få sikret opbakning fra 

borgere, foreninger, erhvervsliv og kommune. Et 

succeskriterie på lang sigt vil være, at 

Mangfoldighedens Hus benyttes at mange forskellige 

brugere.   
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 Mangfoldighedens Hus 

Handleplan 
     

Projektets navn:  
Mangfoldighedens Hus 
 

Hvem vil gøre det? 
Tovholdere er:  
Ud fra Arbejdsgruppens medlemmer skal der udpeges en mindre tovholdergruppe. Erfaringer fra andre 
projekter har lært os værdien i at have en lille tovholdergruppe, der koordinerer og uddelegerer.  
 
Arbejdsgruppens medlemmer: 
Der skal afholdes et borgermøde i starten af 2018 med deltagelse af ejere af det gl. kommunekontor, 
private erhvervsdrivende, foreninger og borgere i Årre og opland. Ved dette møde skal nedsættes en 
arbejdsgruppe, som skal arbejde for etablering.  
 
Støtte fra: 
Der skal tages kontakt til Varde Kommune med henblik på at lave det som et samskabelsesprojekt. 
Foreninger i Årre By og opland vil blive inddraget for at bidrage med input og støtte. Der vil blive brugt 
frivillig arbejdskraft.  
 

Hvornår vil vi gøre det? 
Tidsplanlægning: 
Vinter/forår 2018 afholdes borgermøde, hvor der bl.a. nedsættes en arbejdsgruppe.  
Forår/sommer/efterår 2018 udarbejder arbejdsgruppen et projektbeskrivelse inkl. økonomisk overslag. 
Efteråret 2018 nedsættes en tovholdergruppe, der skal ansøge om midler til etablering.  
Efteråret 2018 nedsættes en gruppe, der skal sikre den fremtidige drift. 
Foråret/sommer 2019 påbegyndes udførsel af projektet. 
Foråret/sommer 2019 nedsættes et brugerråd af Mangfoldighedens Hus.  
 

Hvor skal vi gennemføre projektet? 
Andre fysiske forhold: 
Udgangspunktet er, at en del af det gl. kommunekontor, Toften 2 i Årre skal omdannes til 
Mangfoldighedens Hus. Arbejdsgruppen skal afdække mulighederne men samtidig være opmærksomme 
på andre fysiske rammer, der vil være egnet til formålet.  
 

Hvordan skal vi gøre det? 
Arbejdskommissorium:  
Formålet er at omdanne en del af det gl. kommunekontor til et levende hus, hvor mangfoldigheden af 
foreninger og mennesker i alle aldre kan mødes om kreative aktiviteter, reparationer, daglige sociale 
aktiviteter og fællesskaber.  
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Økonomiske forhold: 
På baggrund af projektbeskrivelsen skal der laves ansøgninger til fonde, foreninger og Varde Kommune.  
Derudover skal der benyttes frivillig arbejdskraft til at udføre mest muligt af arbejdet i forbindelse med 
etableringen.  
Der skal ligeledes laves en plan for den fremtidige driftsøkonomi.  
 
Kontakt til pressen: 
Processen skal løbende beskrives i Lokalnyt og på byens hjemmeside inkl. billeder i forbindelse med 
etableringen.  
Der skal laves indlæg til regionale aviser og ugeaviser.  
 
Politisk opbakning: 
Politikerne i Varde kommune skal løbende informeres om projektet, og når projektbeskrivelsen og det 
økonomiske overslag er på plads, vil vi invitere og forelægge dette for alle politikere.  
Den kommunale administration skal også løbende involveres for at sikre dette som et 
samskabelsesprojekt.  
 

Hvordan sikrer vi os, at handleplanen er / bliver gennemført? 
Tilbagemeldinger: 
Der nedsættes i første omgang en arbejdsgruppe til at lave projektbeskrivelsen. Herefter skal der 
udpeges 2 tovholdergruppe – en til etablering og en til drift. Disse tovholdergruppe koordinerer arbejdet 
og sikrer udmeldinger til alle øvrige aktører.  
 
Fællesmøder: 
Tovholdergruppen har til opgave at sikre at få afholdt nødvendige møder undervejs med frivillige, 
foreninger, ejere, kommune og andre aktører, der har interesse. Derudover skal der søges inspiration fra 
andre projekter i Danmark.  
 
Omtale og PR: 
Der skal løbende laves beskrivelser til Lokalnyt, aviser, hjemmeside, Facebookside mv. Der skal udpeges 
en eller to personer, der har ansvaret for dette.  
 

Projektforløb: 
Første skridt er at få udarbejdet projektbeskrivelsen med tilhørende budgetoverslag. Arbejdsgruppen vil 
skulle bruge tid på at få klarlagt endeligt formål ud fra fremtidige brugerønsker og hente inspiration fra 
andre steder, hvor lignende projekter er blevet etableret. Ligeledes skal den kommunale administration 
konsulteres for indspark og erfaringer. Arbejdsgruppen vælger en mindre tovholdergruppe, der har det 
overordnede ansvar for koordinering af projektet.  
I denne fase af projektet vil også være forhandling med ejer af bygningerne, hvor Mangfoldighedens Hus 
forventes etableret.  
På baggrund af projektbeskrivelsen og budgetoverslag skal der udarbejdes ansøgninger om midler til 
etablering og opstart. Det forventes, at størsteparten af midlerne skal indhentes fra fonde. Derudover 
skal det organisereres, hvem der vil bidrage med frivillig arbejdskraft.  
Sideløbende skal driftsøkonomien afklares og sikres. 
Målet er, at man senest i løbet af vinteren/foråret 2019 kan gå i gang med at indrette lokaler og starte 
Mangfoldighedens Hus op. Senest når man er klar til igangsættelse af dette, skal der nedsættes et 
brugerråd for huset.  
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Evaluering: 
Der skal evaluereres undervejs på projektet – både ift. etableringsfasen og driftsfasen.  
Tovholdergruppen bør i hovedtræk skriftligt dokumentere processen, således der kan rettes op på 
eventuelle uhensigtsmæssige tiltag.  
 

Den fortsatte udvikling sker ved: 
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der skal sikre den løbende drift.  
Når etableringen bliver en realitet, skal der etableres et brugerråd, der skal sikre den daglige virke i 
Mangfoldighedens Hus for alle brugere – herunder udvikle og tilpasse tilbud og aktiviteter.  
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Blomst 4: Landsbyens egen vurdering 

Afkryds i det felt, som landsbyen selv vurderer er korrekt, i forhold til udviklingsprogrammets rammer. Denne 

afkrydsning vil herefter være udgangspunkt for sekretariatets besøg og vurdering. 

 
Landsbyens Navn:  ÅRRE 

 

Kriterie: Vision (Revideret fra tidligere ansøgning) 

1 point 2 point 3 point 4 point 5 point 

    X 
 

Kriterie: Udviklingsplan (Revideret fra tidligere ansøgning) 

1 point 2 point 3 point 4 point 5 point 

   X  
 

Kriterie: Strategi  

1 point 2 point 3 point 4 point 5 point 

   X  
 

Point i alt 

Når de vurderede point lægges sammen giver det i alt ___13__ point 

For at opnå optagelse på niveau 4, skal landsbyen i alt vurderes til minimum 9 point, og der skal gives point 

indenfor alle kriterier. 
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Blomst 5: Landsbyens egen vurdering 

Afkryds i det felt, som landsbyen selv vurderer er korrekt, i forhold til udviklingsprogrammets rammer. Denne 

afkrydsning vil herefter være udgangspunkt for sekretariatets besøg og vurdering. 

 
Landsbyens Navn:  ÅRRE 

 

Valgfrit Kriterie: Oasen 

1 point 2 point 3 point 4 point 5 point 

    X 
 

Valgfrit Kriterie: Indfaldsveje og Volden 

1 point 2 point 3 point 4 point 5 point 

   X  
 

Valgfrit Kriterie: Mangfoldighedens Hus 

1 point 2 point 3 point 4 point 5 point 

   X  
 

Point i alt 

Når de vurderede point lægges sammen giver det i alt ___13_ point 

For at opnå optagelse på niveau 5, skal landsbyen i alt vurderes til minimum 9 point, og der skal gives point 

indenfor alle kriterier. 

 

 




