
Årsberetning 2019 
Udviklingsrådet Helle Øst 

 

Det handler om bosætning 
- Det handler om bosætningsudvikling… 

- Uanset hvad vi frivillige arbejder med borgerforeningerne og i udviklingsrådet, så 

handler det dybest set om at fremme udviklingen af bosætning. 

- Det gælder om vi arbejder med:  

• Erhvervsudvikling i PowerTower Helle,  

• Synliggørelse af den gode historie på Ruban,  

• Udstilling af vores attraktiviteter på Mælkefestivalen,  

• Naturhuset i Starup,  

• Byens rum i Årre,  

• Show and Shopping i Agerbæk,  

• Stor byfest i Fåborg 

• osv. 

 

Jeg vil her godt ønske Naturhuset i Starup tillykke med fondsmidlerne på 930.000 kr. 

og Byens rum i Årre tillykke med fondsmidler på 1 million. Næsten 2 millioner til 

udvikling i Helle Øst området. Det er rigtig flot – tillykke med det! 

 

Vi tænker måske ikke så meget over det i hverdagen, men overordnet handler det vi 

laver om at fremme udviklingen af bosætning for at skabe LIV og VÆKST i vores 

lokalsamfund. For uden bosætning, så går udviklingen i retning af afvikling og 

stagnation. Det er jo også en udvikling, -men det er næppe en udvikling vi ønsker. 

Når vi siger, at vi vil skabe udvikling, så er det vigtig, at vi er enige om hvilken 

udvikling vi vil arbejde for. 

Vi skal huske, at det er vækst i bosætningen, der holder liv i vores skoler, institution, 

foreninger og kulturliv. Det er vækst i bosætning der holder gang i vores lokale 

butikker og giver arbejde til håndværkerne. Vækst i bosætning er absolut den 

primære forudsætning for at holde liv i vores lokalsamfund og byer. 

 

Heldigvis går udviklingen af bosætning i Helle Øst overvejende i positiv retning. 
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Spørgsmålet er nu om bosætningsudviklingen beror held og naturlig udvikling eller 

om hjælper noget at gøre en aktiv indsats for at fremme bosætning.  

I Udviklingsrådet Helle Øst mener vi bestemt at en aktiv indsats hjælper og er 

dissideret nødvendigt. – ”Er I enige”?  

Derfor arbejder vi på at udvikle alle de idéer og projekter, der skal til for at skabe en 

positiv lokalsamfundsudvikling og vækst i bosætningen. 

 

Man kan så spørge: Hvad er det, der giver skaber mere bosætningen? Hvad får nye 

borgere til at bosætte sig her i Helle Øst? Hvilke aktive udviklingstiltag skal 

iværksættes for at det lykkes? Hvad skal prioriteres? 

 

Jeg håber at nogle af svarene kan kom i denne beretning… 

 

Først er der nogle grundsten, der skal være på plads for at skabe et godt fundament 

for arbejdet med udviklingen af vores lokalsamfund. Disse grundsten har vi arbejdet 

på over længere tid i Udviklingsrådet som jeg vil fortælle om nu.  

Første grundsten er…. 

 

 

Netværk og samarbejde er forudsætning for udviklingsarbejdet 
Et godt netværk og samarbejde, samt en forståelse for de enkelte 

samarbejdspartneres udfordringer og handlinger, er den første forudsætning for at 

udviklingsarbejdet fungerer. 

Der står i Udviklingsrådets formålsparagraf at: 

Udviklingsrådet indgår sammen med de øvrige udviklingsråd i kommunen i et 

netværk, der skal sikre den nødvendige dialog mellem lokalområderne og byrådet. 

Udviklingsrådet skal søge at styrke samarbejdet mellem alle de lokale områder til 

gavn for områdets beboere med hensyn til foreningsliv, handels- og erhvervsliv, 

skole- og børneinstitutioner, kirke og kultur, ældreområdet, miljø m.m. samt øvrige 

lokale kommunale institutioner. 

- Selv om ordene netværk og samarbejde står mejslet ind i vores formålsparagraf, 

så er det ikke nogen garanti for at det fungerer. Det er noget, der skal arbejdes 

aktivt med i hele tiden… 
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Vi samarbejdet med borgerforeningerne som noget af det vigtigste 

I Udviklingsrådet ser vi, at vores samarbejde med de 4 borgerforeninger år for år er 

blevet stærkere og mere sammentømret. Der er nu en højere grad og en større 

forståelse for værdien af at samarbejde om emner, der giver god mening at løse i 

fællesskab. Senest har vi set samarbejdet om Trafikken på Tingvejen og i længere tid 

har vi samarbejdet om f.eks. Mælkefestivalen, Ruban mf. 

 

Deltagere i mødet om trafikken på Tingvejen med vejdirektoratet i februar 2018 

Samarbejdet med borgerforeningerne er en elementær forudsætning for at 

udviklingsarbejdet fungerer i Udviklingsrådet. Det er borgerforeningerne, der 

leverer flertallet af medlemmer til Udviklingsrådet, som er afgørende for 

vidensdeling på tværs og forståelsen for hinandens virke i Helle Øst.  

Det er vigtigt, at vi fortsætter med at udbygge dette samarbejde i fremtiden. Vi skal 

arbejde på at få skabt en fælles agenda og strategi for udviklingen i Helle Øst 

området, oven på de eksistere udviklingsplaner. Der bør arbejdes hen imod, at vi 

sammen får sat nogle fælles mål med fremtidige projekter og trækker på den 

samme hammel for at skabe liv og vækst i Helle Øst. 

Tak til borgerforeningerne for dette samarbejde! 

Nye samarbejdspartnere kommer til via PowerTower Helle 

I den seneste tid har vi via projektet med PowerTower Helle set nye spirende 

netværk og samarbejder. Det er samarbejde med Agerbæk Erhvervsforening og 

Agerbæk Udvikling, hvor møder er ved at blive sat i stand. Møder er også sat i stand 

med folkene bag Naturhuset i Starup, Årre Rådhus og Kvikspar i Fåborg om 

muligheden for samarbejder om iværksætterlokaler. Ligeledes har vi her et godt 

samarbejde kørende med Helle Hallen.  

Inden møderne blev afholdt har nogle parter troet at PowerTower Helle mere var en 

konkurrent end en samarbejdspartner. Det må aldrig ske, at et projekt som 
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Udviklingsrådet har søsat, bliver en konkurrent til andre foreningers projekter. 

Derfor har inddragelse af alle relevante parter og dialog topprioritet, når vi arbejder 

med udvikling af projekter i Udviklingsrådet Helle Øst. Det er vigtigt, at alle lokale 

foreninger og borgere kommer til at føle ejerskab, så de kan bakke op om de 

projekter vi beskæftiger os med i Udviklingsrådet. Ellers bliver projekterne i den 

sidste ende en fiasko. Foreningerne og borgerne skal kunne se sig selv i de projekter 

vi beskæftiger os med.  

Det siger sig selv, at al den inddragelse og dialog tager tid. Det ville være meget 

hurtigere og nemmere blot at træffe nogle beslutninger internt og så tromle 

projektet igennem. Men det ville ende med at naturlige samarbejdspartnerne ville 

vende os ryggen og så kunne vi lige så godt lukke projekterne. Derfor har 

udviklingen af PowerTower Helle taget forholdsmæssig lang tid at lancerer. Jeg er 

dog overbevist om, at det er umagen værd og det er en nødvendighed for succes.  

 

PowerTower Varde 

En anden vigtig samarbejdspartner i erhvervsudviklingen er PowerTower i Varde og 

ProVarde. Vi har er et forbilledligt samarbejde med innovations- og iværksætterchef 

Friedericke Bruhn fra PowerTower Varde og ligeledes Erhvervschef Lars Buch fra 

ProVarde. Uden deres hjælp ville PowerTower Helle aldrig kunne levere vores 

kommende iværksættere og brugere den hjælp som de har brug for.  

Det er et emne som vores Erhvervsminister Jørgen Madsen kommer ind på senere.     

Om vores samarbejdet med Udviklingsrådet Helle Vest 

Udviklingsrådet Helle Øst har en tvillingsøster, der hedder Helle Vest. Vi har gennem 

tiderne haft flere forskellige samarbejder. Bl.a om PowerTower Helle. Vi har også 

arrangeret møder med Politisk Netværksgruppe Helle og møder om 400 Kv-

luftledningerne m.m. Vi har dog oplevet, at Helle Vest har udvist en anden tilgang og 

holdning til de fælles projekter. Senest har det resulteret i, at Helle Vest har meldt 
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sig selv ud af samarbejdet omkring PowerTower Helle. Vi synes det er ærgerligt, at 

samarbejdet ikke kom til at fungerer. Men Helle Vest skal vide at døren altid står 

åbent hos Helle Øst, såfremt der skulle komme et godt projekt at samarbejde om. 

Jeg fik nævnt Politisk netværksgruppe Helle 

Når der skal laves projekter, så foregår det nemmere med politisk velvilje. Det er 

vigtigt, at vi har nogle solide stemmer i Varde Byråd, der kan tale vores sager i Helle 

Øst. Det kræver, at vi har dygtige folk for lokalområdet i byrådet. Ved 

Kommunevalget i 2017 fik vi desværre halveret vores pladser i Varde Byråd. Fra at 

have 4 byrådspladser i Helle Øst, så har vi nu kun 2. Det er Holger Grumme fra De 

Radikale og Sarah Andersen fra Venstre begge bosiddende i Starup/Tofterup 

området, som nu repræsenterer Helle Øst i Varde Byråd. Jeg ser, at vi i det daglige 

har et godt samarbejde med vores 2 byråds politikere. Kontakten er blevet udbygget 

til at være jævnlig, hvor verserende emner bliver drøftet.  

Vi glæder os til det fortsatte gode samarbejde med Holger og Sarah og takker for 

den indsat i gør for udviklingen lokalt og i kommunen. 

Vi har også et godt samarbejde Formand for Børn og Læring, Peder Foldager fra 

Venstre. Som Centerleder i Helle Hallen er han naturligvis i tæt kontakt med os i 

Helle Øst. Peder Foldager stiller sig altid til rådighed for os, f.eks. med PowerTower 

Helle. Tak til Peder for det. 

På dagsordenen, i udviklingsrådet arbejder vi stort set med de samme typer af sager 

og emner som en byrådspolitiker gør. Vi har en meget bred dagsorden, der spænder 

vidt. Vi har en stor tilknytningsflade til de kommunale områder. Derfor kan 

Udviklingsrådet godt fungerer som erfarings- og videns base for nye folk, der går 

rundt med en kommende kommunalpolitiker i maven. Helle Øst har selvfølgelig et 

naturligt behov for at få flere lokale stemmer i byrådet. Udviklingsrådet kunne være 

med til at fostre fremtidens lokale kommunalpolitikere og dygtiggøre dem.  

Det var på den baggrund, at vi i februar 2018 lancerede Politiks Netværksgruppe 

Helle. Her inviterede vi alle dem, som var opstillet til kommunalvalget i Helle 

området samt formænd for de politiske foreninger i Helle for at give dem et indblik i 

Udviklingsrådets arbejde. Her blev der networket og erfaringsudvekslet, så vi lærte 

hinanden bedre at kende. 
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Politisk Netværksgruppe Helle 

Egentligt blev der aftalt et nyt møde, som skulle være holdt i efteråret 2018. Men vi 

må erkende fra Udviklingsrådets side, at vi ikke har overkommet at holde mødet 

endnu. Der er kun 2½ år til, at der er kommunalvalg igen. Vi må snarest have en 

drøftelse om et møde med Politisk Netværksgruppe på Udviklingsrådets dagsorden.  

Landspolitisk, så skal vi snart til valg. Det vil være gavnligt at få en lokal 

repræsentant for Varde området i folketinget igen. Her kan jeg kun opfordre til, at vi 

stemmer på vores lokale opstillede politikere. Ingen nævnt – ingen glemt! 

Vores samarbejde med mastodonten Varde Kommune  

Ud over netværket og samarbejdet lokalt, så er det samarbejdet med Varde 

Kommune, der fylder mest. Vores primære indgang til det kommunale samarbejde 

er igennem vores LAG- og lokalkonsulent Lisbeth Linding. Kommunen er en kæmpe 

organisation og mastodont at overskue. Der er virkelig mange sager, projekter og 

funktioner vi som Udviklingsråd skal forholde sig til. Jeg må her rose Lisbeth, som er 

dygtig og en god hjælp når, vi har brug for assistance og viden om det kommunale.  

På det seneste har Lisbeth fået flere arbejdsopgaver med LAG, som er blevet 

hjemtaget fra Fanø, der er med i vores LAG-gruppe. Derfor har vi fået en ny 

konsulent tilknytte, som er Planlægger Henrik Rasmussen fra Plan og Teknik. Han er 

f.eks. kommunens ansvarlige for messeudstillinger og Ruban. Vi ser frem til et godt 

samarbejde med Henrik. 

Igennem samarbejdet med Varde Kommune deltager jeg som formand for Helle Øst 

i de 4 årlige møder med FUR (Fælles Udviklingsrådet). Her mødes formændene fra 

de 9 udviklingsråd i kommunen sammen med Lisbeth Linding og andre embedsfolk. 

På møderne udveksles erfaringer om alt, hvad der vedrører vores lokalsamfund og 

det kommunale. Det er også her at årets landsby bliver valgt. 
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Fælles Udviklingsrådet 

Vores udviklingsråd og FUR hører under Økonomi og Erhvervsudvalget hos 

kommunen. Alle referater fra FUR-møderne bliver, derfor distribueret til 

medlemmerne i Økonomi og Erhvervsudvalget samt de øverste embedsfolk. De 

burde således være godt orienteret om, hvad der rører sig hos os i de lokale 

foreninger.  

Til samarbejdet med Varde Kommune hører også 2 årlige møder med byrådet hvor 

alle Udviklingsrådsmedlemmer er inviteret. Ved de seneste møder har dagsordenen 

udelukkende handlet om Udviklingsrådet s konstruktion og samarbejdet mellem 

lokalsamfundet og ikke mindst byrådet og forvaltningen i Varde Kommune.    

 

Varde Byråd 

Som den første grundsten i udviklingsarbejdet var det fortællingen om 

Udviklingsrådets netværk og samarbejde. Det leder mig frem til den næste 

grundsten for at lave effektiv lokalsamfundsudvikling… 
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Det handler om vores fælles organisering og konstruktion. 
 

Vi får nu den nye Udviklingsrådsmodel 2.0 

Efter at Udviklingsrådene havde eksisteret i 10 år, var der nogen ved Varde 

Kommune, der mente at Udviklingsrådene skulle evalueres og justeres. Det 

resulterede i, at vi nu får en ny organisering og konstruktion kaldet 

Udviklingsrådsmodellen 2.0.  

Det har vi brugt overordentligt meget tid på igennem den sidste 1½ års tid. Alt for 

meget tid er der gået med sagen, der kunne have været brugt på projekter til 

udvikling af bosætning i stedet for. Vi er her blevet fanget i at bruge tid på noget, 

som er blevet trukket ned over hovedet på os fra forvaltningen i Varde Kommune. 

Det er naturligt at tage ens organisation og konstruktion til revision, men har vi 

oplevet, at spørgeskemaer, gule postit’s og møder har taget overhånd. Vi har dog 

leveret vores besvarelser, deltaget i alle møder og indgivet et høringssvar.  De 

indkomne høringssvar er blevet vurderet og justeret af embedsfolk i forvaltningen 

inden de er kommet til behandling i byrådet. Her har embedsfolk med et pennestrøg 

stort set streget alle vores ankepunkter og ønsker til den nye Udviklingsmodel 2.0 

ud.  

Et af ankepunkterne som embedsfolkene ikke havde fundet anledning til at justerer, 

var, at byer under 500 indb. i fremtiden ikke kunne får en selvstændig 

udviklingsplan. Det ville betyde, at f.eks. Fåborg ikke kunne få en ny udviklingsplan i 

fremtiden, men skulle underlægges en nabobys udviklingsplan. 

Et andet ankepunkt var at udviklingsrådet ikke automatisk skulle inviteres med i 

processen når der skulle udarbejdes fremtidige byudviklingsplaner. Set med 

Udviklingsrådets øjne ville det være ret naturligt, at et lokalt udviklingsråd blev 

inviteret med på råd i idéfasen når, der skulle laves nye større byudviklingsplaner. 

Her blev det nødvendigt at indgive en klage til borgmesteren, kommunaldirektøren 

og byrådet over den måde forvaltningen havde behandlet vores høringssvar. Vi kan 

nu glæde os over at vores klage er blevet hørt. Vores ankepunkter er blevet 

behandlet i Økonomi og Erhvervsudvalget og de vil nu blive taget op til fornyet 

overvejelse på det kommende budgetseminarie 

Her skal vi i udviklingsrådet være opmærksomme på at komme med input til, 

hvordan vi ønsker de fremtidige processer for udviklingsplaner. 
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Det er også et eksempel på, at man skal være vågen over for den magt embedsfolk 

har over for os frivillige og folkevalgte. 

Når så alt det om trængslerne i tilblivelsen af Udviklingsrådsmodellen 2.0 er sagt, så 

er der også meget at glæde sig til med den nye model. Jeg tror, at vi får en bedre 

samarbejde med Varde Kommune og byrådet. Byrådsmedlemmerne vil få mere 

fokus på samarbejdet med udviklingsrådene. Sidst og ikke mindst får 

Udviklingsrådene mere økonomi i form af 25.000 kr. mere det første år. I år 2020 er 

der lagt op til, at vi skal have 50.000 kr. mere pr. år, så vi i alt får 86.000 kr. pr. år at 

gøre godt med. Hertil kommer at der samlet vil blive givet 100.000 kr. til 

kommunikation og markedsføring. Der vil også blive sat penge af til at kursus og 

uddannelse af udviklingsrådsmedlemmer. 

 

Udviklingsrådsmodellen i forhold til den lokale organisering 
I forhold til, at de fleste borgerforeninger har virket i over 100 år, så er 

Udviklingsrådet kun et barn endnu. Små 12 år er det blevet. Derfor er 

Udviklingsrådet stadig en ret ny spiller i lokaludviklingen og det er klart, at der nogle 

udfordringer, med organisation og samarbejde lokalt, som skal læres og rettes til. 

En af tilretningerne kunne være den måde at nye medlemmer bliver udpeget på til 

udviklingsrådet. Det har været antydet fra kommunens side, at man ønskede en 

mere demokratisk valg af medlemmer til udviklingsrådet. Det en debat vi vil tage op 

i udviklingsrådet i nærmeste fremtid. Vigtigst er dog at medlemmerne har en stærk 

tilknytning og gang i de enkelte byers borgerforeninger, erhvervsforening eller dem 

som står for byens udvikling. For nogle byer kan det være en anledning til at få 

formaliseret udpegningen af byens rådsmedlemmer. 

Som tidligere nævnt, så synes jeg, at samarbejdet lokalt mellem foreninger og 

udviklingsrådet går rigtig godt. Det er et samarbejde, der sammen med 

Udviklingsrådsmodellen 2.0 gerne skulle føre til mere fælles organisering og flere 

fælles projekter mellem foreningerne og udviklingsrådet i Helle Øst. En fælles 

strategi for udviklingen i Helle Øst.  

Vi har så små taget hul i udviklingsrådet på organiseringen heraf. Vi har fortaget 

ministerudnævnelser! JA det er med glimt i øjet, at vi har oprettet 11 ministerier og 

udnævnt tilsvarende Ministre. -I kan være ganske rolige, det er hverken blevet til 

ministerbiler eller ministerpensioner. 😉 
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De enkelte ministerier og ministre fungerer blot som overordnede udvalg og 

udvalgsformænd for forskellige områder. De enkelte ministerområder lægger sig tæt 

op ad de udvalgsområder som kommunen har f.eks. Børn og Læring, Plan og Teknik, 

Social og Sundhed osv… 

Tanken er, at de enkelte ministerier / ministre skal varetager fælles interesser i Helle 

Øst på tværs af alle vores byer. Trafik på Tingvejen er et eksempel. Erhvervsudvikling 

med PowerTower. Kommunikation og Synlighed med Ruban osv. Tanken er at folk 

med særlige interesse for et enkelt område, kan deltage i de enkelte ministerier 

efter lyst og i forskellige arbejdsgrupper. De folk som deltager behøver ikke sidde i 

andre foreninger i forvejen. Vi stiller ministeriet og ministeren til rådig, så dem der 

har lyst til at deltage, kan komme og gå; vælge projekter og sager til og fra, samt 

genererer nye idéer. Ministeren kan sammen med udviklingsrådet hjælpe 

deltagerne i ministeriet med fagpersoner fra kommunen, politisk velvilje, netværk, 

økonomi osv. 

Det er håbet, at denne nye tanke om fælles organisering og fælles udvikling mellem 

vores byer vil blive til glæde og gavn for effektiv udvikling af bosætning, liv og vækst 

i Helle Øst. 

Man kan sammenligne det med det vi kender fra sportens verden, hvor vi har Helle 

Idrætssamvirke, der tager sig af mangeartede opgaver på tværs af byer og 

idrætsgrene. Det samme kan borgerforeningerne og udviklingsrådet lave. Vi kan 

kalde det ”Helle borgersamvirke”. 

 

Starten på en fælles strategiplan for Helle Øst 

I Helle Øst har alle byer inden for de seneste år fået en Udviklingsplan. Borgerne har 

i alle byer har lagt store kræfter i at beskrive projekter, der ønskes realiseret i disse 

udviklingsplaner. 

Helt i særklasse må jeg her nævne Årre, som har været først ude med at lave en 

udviklingsplan i Helle Øst. De har lavet planen under programmet ”Blomstrende 

landsbyer”. I 2018 kunne Årre fejre, at de fik den 5. blomst som den eneste landsby i 

Danmark. Flot gået til Årre. Der er ingen tvivl om at Årre har fået meget bosætning, 

liv og vækst ud af deres udviklingsplan. Statistikken taler for sig selv. 

De fleste udviklingsplaner handler dog overvejende om projekter inden for 

byskiltene i de enkelte byer. Der er stort set ingen projekter, der går på tværs af 

byerne i Helle Øst  
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Her er det tanken, at samarbejdet om en strategiplan på tværs af alle byer i Helle 

Øst kan løfte vores lokalområdes samlede bosætning og vækst.  

Vi har allerede startet på mange af de tiltag der skal til. Vi har fælles projekter, der 

er sat i værk. Vi mangler at få sat ord på en fælles agenda og strategi for at komme i 

mål.  

 

Udviklingsrådets sager og projekter 
Der er ingen tvivl om, at der skal innovative projekter til for at drive udviklingen 

frem i Helle Øst.  

I formålsparagraffen står der: 

Udviklingsrådet skal være det koordinerende forum, der kan bidrage til at fremme 

udviklingen i vores område. Vi skal altså være koordinerende for projekter. 

Der står også følgende om sager i formålsparagraffen: 

Udviklingsrådet skal således være talerør for lokalområderne i sager, der vedrører 

udvikling af disse i relation til de lokale aktører og byrådet. 

Desværre ender vi alt for ofte i, at der kommer en masse uforudsete sager 

dumpende. De kommer til at stå i vejen for den tid vi skulle have brugt på projekter 

til udviklingen af bosætning og vækst. 

I løbet af året har Udviklingsrådet Helle Øst håndteret og behandlet en stribevis af 

sager og indgivet høringssvar. Vi har således det seneste år haft ekstra mange sager 

Jeg kan her nævne: 

• Behandling af: 400 kV luftkabler gennem bl.a. Hjortkær og Årre, hvor vi har 

o Holdt møde for 100 deltagere i Næsbjerghus 

o Holdt flere møder med implicerede parter 

o Afgivet høringssvar 

o givet interview til Radio Syd 

• Der har været underskriftsindsamling og høringssvar vedr.: Etablering af 

vindmøller i Vrenderup Mose 

o Anbefaling til byrådet om regler ved etablering af vindmøller på land 

• Møder og høringssvar om: Ændring af skoledistriktsgrænser i Helle 

• Behandling af: Omdannelseslandsbyer til Kommuneplan 2021 
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• Høringssvar: Varde kommunes udviklingsstrategi 2018-2021 

• Møde i: Borgerfølgegruppe for Bramming-Grindstedbanen 

• Møder og høringssvar for: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse OSD 

Diagonalvejen 

• Endelig kan jeg også nævne tiden, der er brugt på udviklingsrådsmodellen 2.0. 

 

Skoledistriktsgrænser i Vrenderup 2018 

Det er selvfølgelig vigtigt at udviklingsrådet er talerør for lokalområderne i sager, der 

vedrører udvikling af disse som det står i formålsparagraffen. Derfor har vi dem med 

på vores dagsorden. 

 

100 deltagere ved møde i Næsbjerghus om 400 kV luftledninger 
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Der skal gang i innovative fælles projekter 

Nu håber vi, at vi går et år i møde med færre sager og mere tid til udvikling af 

innovative projekter for bosætning og vækst i Helle Øst. 

Hvad er det så, der giver skaber mere bosætningen? Hvad får nye borgere til at 

bosætte sig her i Helle Øst? Hvilke aktive udviklingstiltag skal iværksættes for at det 

lykkes? Hvad skal prioriteres? 

I udviklingsrådet har vi peget på, at den vigtigst forudsætning er et sprudlende 

erhvervsliv, som kan genere flere arbejdspladser og tiltrække flere borgere til vores 

område. Det er hovedmotivet for, at vi har etablere PowerTower Helle, som skal 

gøre det attraktiv og bekvemt, at starte nye virksomheder og drive eksisterende 

virksomheder i Helle-området. Et fælles samarbejde på området kan tiltrække flere 

virksomheder. 

Det er vigtigt for en by at have en skarp profil og brand når man skal fortælle andre 

om hvilken by man er over for omverdenen. I gamle dage var man ikke tvivl om at 

Agerbæk var en møbel-by. Det var møbelfabrikken, der var Agerbæks profil som en 

driftig by og gav byen puls. Hvis man spørger folk på gaden i Varde om Agerbæks 

profil i dag, hvad vil de så svare? 

Det er vores håb, at iværksætteriet i PowerTower Helle kan være med til at brande 

vores byer give os en skarp profil. 

Det var eller tæt på at Årre var ved at få en efterskole til byen i det gamle rådhus via 

vores samarbejde med PowerTower i Varde. Det endte dog med at Ansager fik den 

til byen.  

Her kommer næste projekt ind i billedet. Synlighed og Kommunikation. Jeg tror, at vi 

ved samarbejde om at lave PR og pressemateriale kan blive mere synlige både 

internt over for egne borgere og ud til omverdenen. Der sidder folk i forvejen og 

laver foreningsblade, hjemmesider, video og podcast hver for sig i Helle Øst. Vi har i 

forvejen Ruban, der arbejder med dette område. Nu får Agerbæk også en 

hjemmeside fra Ruban. Dermed har alle byer i Helle Øst en Ruban-hjemmeside. Jeg 

tror på at et øget samarbejde på tværs af vores byer i Ruban regi kan forbedre vores 

synlighed og kommunikation generelt for Helle Øst. 

Et andet projekt for synlighed, er messen i Helle Hallen. Det ligger i kortene at den 

næste messe ikke bliver en Mælkefestival. Vi håber, at vi sammen med Helle Hallen 

kan lave en ny festival, der kan sætte fokus på vores område over for omverdenen. 
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En ide er Billum, som nu lancerer en uge med åben by og sender reklamefoldere ud 

til hele Esbjerg og Varde til 65.000 husstande. Det var måske noget vi kunne gå 

sammen om for Byerne i Helle Øst 

Varde Kommune har for år tilbage haft en bosætningskonsulent, men nedlagde 

stillingen. Når vi tænker på hvor vigtig at bosætninger, så virker det underligt. Men 

det er Varde Kommune også selv kommet i tanke om at det var en fejl. Så nu er der 

oprettet en ny stilling som bosætningskonsulent og sat en million af til projekter. 

Det synes jeg at vi skal have for tanke når vi mødes, hvordan vi kunne bruge sådan 

en bosætningskonsulent aktivt samt de penge der følger med, til at lave en fælles 

bosætnings strategi og politik.  

I Udviklingsrådet har vi et projekt liggende på hylden. Det er tanken om at lave 

strategiplan for mere indlandsturisme i vores område. Den vil vi tage til 

genovervejelse i den kommende periode med tanke for at det kunne blive et fælles 

projekt på tværs af vores byer. 

 

Arbejdet i Udviklingsrådet 

Til sidst vil jeg sige, at jeg synes, at vi rådsmedlemmer i Udviklingsrådet har et godt 

samarbejde. Ved vores møder er der altid en god debat og god tone. Det er en 

forudsætning for, at man kan skabe værdier og resultater sammen. Tak for det. 

Vi har været igennem 7 rådsmøder + alle de andre møder med byråd, 

vejdirektoratet og Helle Vest. Plus alle de sideløbende møder. 

Vi har deltaget på Mælkefestivalen med vores egen PowerTower Helle stand. Men 

også med FUR-standen. 

 

PowerTower Helle på Mælkefestivalen 2018 
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FUR på Mælkefestivalen 2018 

Med disse ord, så ser jeg frem til at Udviklingsrådet træder sammen igen til ”kamp” 

for udvikling af bosætning for at skabe liv og vækst. Liv og Vækst er jo 

Udviklingsrådets slogan. Den 2. maj har vi næste Rådsmøde, hvor vi sløjer ærmerne 

op og går i gang med projekterne for bosætning, liv og vækst. 

 

/Claus Jeppesen 

Formand Udviklingsrådet Helle Øst 

Helle Hallen, 11. april 2019 


