
Helle Øst, oktober 2015 

 

Til borgmester Erik Buhl Nielsen og Varde Byråd 

 

Protest vedr. den planlagte lukning af Agerbæk Bibliotek 

På vores ordinære møde i Udviklingsråd Helle Øst blev den planlagte lukning af den stort set selvbetjente 

biblioteksfilial i Agerbæk drøftet. Utilfredsheden med beslutningen var stor, og vi opfordrer byrådet til at 

omgøre beslutningen, idet vi ser den som snæversynet og kortsigtet i forhold til ambitionerne om at gøre 

også denne østlige del af Varde Kommune attraktiv for fortsat bosættelse. 

Den lokale sognepræst, der selv er tilflytter til vores kommune, skrev følgende indlæg til JydskeVestkysten:  

 

”Udvikling betyder afvikling 

For to uger siden blev den nye udviklingsplan for Agerbæk præsenteret. Planen er udarbejdet i samarbejde 

mellem de lokale foreninger og Varde Kommune og har til formål at gøre Agerbæk til et attraktivt sted at 

bo og flytte til. Derfor kan det også virke nærmest ironisk, at Varde Byråd ugen efter vil lukke et af de helt 

store lokale aktiver i Agerbæk, nemlig biblioteket. Et Bibliotek, vi som en tilflytterfamilie på fire, har besøgt 

flere gange ugentligt, siden vi flyttede fra Aarhus for små to år siden. Her har vi voksne flittigt bestilt bøger, 

både faglitteratur og til fornøjelsen. Desuden har vi brugt mange gode timer med vores treårige søn, hvor 

biblioteket har dannet ramme om både leg og læring. Dette til stor glæde for os alle. 

Biblioteket har derfor været en af de ting, som har betydet allermest for, at vi er faldet godt til i Agerbæk. 

En tur til Varde vil blive et halvdagsprojekt, noget som travle børnefamilier vil have svært ved at finde tid til. 

En bogbus vil mangle den fleksibilitet, som gør, at man i en travl hverdag alligevel kan komme på 

biblioteket. Hvis Varde Byråd har en vision om, at der skal være udvikling, også i de mindre byer i 

kommunen, og man gerne vil kunne tiltrække tilflyttere, så er det ikke afvikling der er vejen frem, men 

udvikling. Bevar biblioteket. 

Søren Pedersen, sognepræst, Kærbjergvej 6. 6753 Agerbæk” 

 

I Udviklingsråd Helle Øst bakker vi 100 % op om indlægget. Som præsten er også vi bange for de negative 

signaler en lukning af biblioteket vil give potentielle tilflyttere til vores område. Samtidig kan vi tilføje, at 

det ikke kun er Agerbæk, der nyder godt af den fleksible selvbetjeningsafdeling på Kærvej. Det gælder også 

borgere fra nabobyerne Starup-Tofterup og Fåborg. De to udviklingsrådsmedlemmer fra Starup foretrækker 

så absolut at benytte sig af selvbetjeningen i Agerbæk frem for at skulle overholde Bogbussens 2 korte 

ugentlige ophold i Tofterup. Jeg har plukket lidt fra Varde Biblioteks hjemmeside ang. Agerbæk Bibliotek: 

”Åbningstider: Mandag-søndag 7-22. Juleaftensdag og nytårsaftensdag 7 - 14.”  

Tænk, 2 dage med indskrænket åbningstid! Ellers har vi borgere adgang alle årets 363 andre dage fra 7 

morgen til 22 aften – som det nu passer os! Det er en dejlig service. Man kan så hente/aflevere bøger, når det 

passer med andre ærinder i retning af Agerbæk. (Og har man ikke andre ærinder i den retning, er cykelturen 

til Agerbæk fra Starup og retur kun sund!) 

 



Kontakten til biblioteket er nem (jeg citerer igen fra hjemmesiden): 

”Kontakt: Du kan henvende dig til Agerbæk Bibliotek i åbningstiden eller på e-mail 

agerbaek@vardebib.dk. 

Transport med bus. Planlæg selv din transport med Rejseplanen” 

Dertil kommer, at det er utrolig nemt at komme ind – og at komme omkring derinde: 

”Åbent bibliotek: Handicapadgang: Biblioteket ligger i gadeniveau. Det er muligt at komme ind med 

kørestol. Parkeringsplads findes ved biblioteket. Førerhunde må gerne medbringes”. Alt sammen nemmere 

og enklere end i Varde! (Her er hverken trappetrin eller brosten). 

Og endelig er der det, jeg har oplevet som et godt tilbud for bl.a. studerende, internetadgangen: 

”Internet: Du kan bruge internettet til e-mail og til at søge på. Der er to pc'er med adgang til internet og 

mulighed for tekstbehandling m.m. 

Du kan tage din egen bærbare pc med på biblioteket og komme på internettet via bibliotekets trådløse 

netværk”. 

Jeg ser fra tid til anden unge mennesker sidde fordybet i opslag på nettet, mens de arbejder koncentreret med 

opgaver i det stille miljø på det lille bibliotek. Samtidig snuser jeg så selv rundt og får ny information om, 

hvilke bøger og aktiviteter, der har lokalsamfundets interesse. Det giver både indblik og udsyn. 

Et bibliotek er nu om dage meget, meget mere end blot en bogsamling. Det er et kulturtilbud, et 

kulturudvekslingssted, et mødested for borgere. Det har stor værdi også at have et sådant ”kulturtempel” i de 

lokale miljøer.  

Det vil vi ikke af med! 

 

På vegne af Udviklingsråd Helle Øst 

Lars Bo (næstformand)  
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