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Ansøgning om deltagelse i kursusforløb om erhvervsudvikling 

Vi er netop den ”landsby” du søger, som er parat til aktivt at gå ind i skabelsen af nye erhverv.  

Når vi skriver ”landsby”, så er det lidt en tilsnigelse. Vi er faktisk 6 forskellige landsbyer, som i forvejen øver 

os på at samskabe fremtidens erhvervsudvikling. Vi har med vores egen model gjort os en række resultater 

og erfaringer. Bl.a. at lokal erhvervsudvikling er mest effektiv, når det tænkes ind i et klyngesamarbejde. Vi 

tror IKKE på, at den enkelte landsby kan stå alene her… 

Lokal organisering og samskabelse 

Vores 6 dynamiske og meget forskellige landsbyer (se bilag: Fakta om Helle Øst) Agerbæk, Starup-Tofterup, 

Årre, Fåborg, Hjortkær og Vrenderup har alle repræsentation i Udviklingsrådet Helle Øst.  

Udviklingsrådets formål er at styrke det lokale samarbejde og fremme udviklingen og projekter lokalt (Se 

bilag: Fælles projekter i Helle Øst). Det er til gavn for bl.a. det kulturelle liv samt forenings- og erhvervsliv. 

Udviklingsrådet er desuden høringspart i forhold til kommunalbestyrelsen i Varde Kommune.  

Samarbejde og erfaring med erhvervsudvikling 

Udviklingsrådet har det sidste års tid arbejdet primært med erhvervsudvikling – som er en forudsætning for 

bosætning, forretnings- og foreningsliv. Her har vi inddraget erhvervsfremme i Varde Kommune (ProVarde), 

lokalområdets erhvervsforeninger, borgerforeninger, byudvikling, institutioner, nabo Udviklingsråd og 

lokalpolitikere. 

Det har resulteret i oprettelsen af vores egen fælles iværksætterhus ”PowerTower Helle”!  

Som en underafdeling af PowerTower Varde (ProVarde) forsøger vi at etablere et iværksætterhus med 

kontorfællesskab for op til 7-8 små virksomheder. Via samarbejdet med ProVarde er der mulighed for 

erhvervsuddannelse lokalt på højt niveau. Det sker i samarbejde med Teknologisk Institut og dygtige 

mentorer. Her kan man bl.a. få Innovationsuddannelsen lokalt og deltagelse i netværksmøder samt 

erhvervsklynger. 

På Udviklingsrådets hjemmeside kan I få mere information om os og PowerTower Helle, hvor der også 

ligger en lille video, som præsenterer konceptet: www.helleoest.dk/menu/om-powertower-helle  

Motivation til vores deltagelse i Jeres kursus 

Desværre har vi også vores udfordringer. Vi påbegyndte arbejdet for et år siden, men har indtil nu kun haft 

en enkelt iværksætter inde, som desværre er stoppet igen. Her ser vi, at Jeres kursus og sparring kan 

hjælpe os til at få viden, netværk og værktøjer, der kan sparke nyt liv i projektet. 
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Vores deltagere i kursus/uddannelsesforløb 

Vi håber, at du kan bruge os til dit/jeres kursus og uddannelsesforløb. Vi stiller gerne Udviklingsrådet og alle 

vores samarbejdspartnere med lokale erhvervs- og borgerforeninger til rådighed.  

Desværre er vi blevet opmærksomme på dette kursustilbud for sent i forhold til deadline. Derfor har vi ikke 

nået at få melding om, hvor mange interesserede, vi kan samle. Vi garanterer dog 3-5 centrale personer 

som et minimum. 

Erklæring 

Det er naturligvis en selvfølge, at vi vil dele erfaringerne fra kursusforløbet så bredt som muligt. 

 
Se Bilag herunder: 

• Fælles projekter i Helle Øst 

• Fakta om Helle Øst 

 
 

Med venlig hilsen 
 
Formand Claus V. Jeppesen 

Udviklingsrådet Helle Øst 
Hellevej 50, Vrenderup 
6818 Årre 
Tlf. 20 29 59 55 
Mail. claus@vestland.dk  
Web. www.helleoest.dk  

 

BILAG: 

Fælles projekter i Helle Øst  

Ruban: fælles hjemmeside - www.ruban.nu - for alle byer i Varde Kommune, som måtte ønske at deltage. 

Her bindes land og by sammen, og man kan koordinere og promovere alle typer af aktiviteter og foretage 

fælles nyhedsformidling. Hjemmesiden er blevet en stor succes med deltagelse af p.t. 12 byer og 11 

foreninger og lokalråd. 

Mælkefestival: en kombination af dyrskue, fødevarefestival, erhvervs- og boligmesse. Den afholdes i år for 

3. gang med et besøgstal på ca. 10.000.  

Der er et meget stort frivilligt engagement i messen og deltagelse af en stor del af det lokale erhvervsliv. 

Hovedformålet er synliggørelse af lokalområdet i forhold til besøgende fra de omkringliggende større byer. 

Udvikling af turisme i Helle Øst (kommende projekt): Varde Kommune har landets næsthøjeste antal 

turistovernatninger i Danmark, og det kunne være interessant, om vi kunne trække nogle af dem til den 

østlige del af kommunen også. Vi påtænker derfor i et samarbejde med det lokale foreningsliv at lave en 

brainstorming for at få ideer frem, som kan fremme turisterhvervet i lokalområdet. Projektet er således 

endnu ikke nået ud over afklaringsfasen, så vi ved i skrivende stund ikke, hvor meget der i givet fald kan 

sættes i værk. Under alle omstændigheder vil det blive noget, der strækker sig over et antal år… 
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Fakta om Helle Øst 
Udviklingsrådet Helle Øst består af 11 medlemmer fra 6 nedenstående landsbyer. Vi hører til i den østlige 

del af Varde Kommune, midt i det sydvestjyske del af landet. 

Helle Øst området: ca. 3.500 indbyggere, landbrugserhverv, møbel og metal-fabrikation. 

Vrenderup: Ca. 25 indbygger, huser områdets fritidscenter med 3 haller og svømmehal mv, genbrugsplads 

Hjortkær: Ca. 50 indbygger, industri 

Fåborg: 316 indbygger, kommunal udviklingsplan, borgerforening, kro. industri, håndværk, service 

Starup-Tofterup: 635 indbygger, kommunal udviklingsplan, borgerforening, erhvervsklub, 6. kl. skole, 

dagligvarebutik, turisme, industri, håndværk, transport, maskine-handel, service 

Årre: 648 indbygger, Danmarks eneste Blomstrende Landsby med 5 blomster! 6. kl. skole, borgerforening, 

dagligvarebutik, kro, møbelindustri, håndværk, service 

Agerbæk: 1324 indbygger, kommunal udviklingsplan, borgerforening, erhvervsforening, 

byudviklingsforening, 9. kl. skole, 2 dagligvarebutikker, hotel, restaurant, specialbutik, sundhedspleje, 

metalindustri, håndværk, service 

 


