
Dialogmøder om kunst/kultur i Varde Kommune 

 
Kunstudvalget har mærket at flere og flere lokalområder har fået øjnene op for kunsten og hvad den kan 

bidrage til. Det er både de nuværende værker i området og helt nye værker, som bruges fx i udsmykningen 

af byerne. 

Samtidig ønsker Kultur og Fritid/Varde Kommune at opdatere og udvikling formidlingen af kommunens 

skulpturer. Det er især til gavn for borgerne/byerne, men der er også et potentiale overfor turister. 

Tanken er at borgerne allerede har et tæt forhold til skulpturerne i byerne og at de derfor kan hjælpe med 

at forbedre forholde for skulpturerne. Om det er formidlingen eller et ønske om flere, eller en generel 

drøftelse af kunst kan gøre for et område.   

Kunstudvalget har derfor fået midler fra Statens Kunstfond til at lave 4 dialogmøder rundt i Varde 

Kommune i 2019, som kan handle om alt fra formidling af skulpturerne til hvad kunst kan gøre for 

bosætning. Tanken er at det enkelte område selv er med til at beslutte hvilket emne som interesserer dem. 

I midlerne er der penge til oplægsholdere og forplejning. 

Tanken er også at dialogmøderne skal gøre os klogere på hvordan vi kan udvikle vores skulpturer og skabe 

bedre forhold. 

I forbindelse med at lave dialogmøderne vil kunstudvalget gerne lave et samarbejde med Udviklingsrådene. 

Både fordi udviklingsrådene kender deres lokal område, herunder evt. hvilken interesse som rører sig og 

hvem i området der kan have interesse i emnet.   

Tanken er at Kultur og Fritid får en praktikant i efteråret som vil kunne hjælpe med at planlægge 

dialogmøderne. 

Der hvor vi gerne vil have hjælp fra Udviklingsrådene er især til: 

-      Valg af tema og oplægsholdere til dialogmøderne 

-      Kontakt til lokale, som har en interesse i kunst/kultur og som kunne være interesseret i at hjælpe med 

udvikling af dialogmøderne 

-      Formidling af arrangementet i lokalområdet 

Da vi kun har midler til 4 dialogmøder i 2019, kan der være behov for at et dialogmøde kan dække et stort 

geografisk område. 

Vi håber vi har fanget jeres interesse. 

Vi vil gerne holde dialogmøderne i efteråret senest i december. De midler vi har fået til 

dialogmøderne skal bruges i 2019. Men jeg tænker at august måned er helt fint at starte op, 

dog ikke senere da vi jo også skal have en oplægsholder. Det kunne måske også være en 

mulighed at jeg kom med på møde for at snakke om idéen. 

 

I forhold til hvem vi kunne samarbejde med er det oplagt både med lokale kunstnere og 

ildsjæle i borgerforeninger og byudvikling. Borgerforeningerne og byudvikling fordi det er dem 

som har en god føling med hvad der sker i lokalsamfundet og hvilke idéer/projekter de gerne 

vil arbejde. 



  

Jeg tænker at det første vi kan gøre er netop at få et møde i hus med kunstnere og 

repræsentanter fra fx borgerforeninger og byudvikling. Der kan vi drøfte om det er noget de 

gerne vil deltage i, valg af tema, oplægsholdere, placering. 

Kan du hjælpe med at få kontakt til de personer, som du tænker vil være relevante? 

  

Tilbuddet gives i første omgang til Helle Øst, Helle Vest og Blåbjerg. 

I forhold til at vi kun har skrevet ud til 3 udviklingsråd, er fordi vi i kunstudvalget/kulturelt råd 

har en personlig kontakt til de andre udviklingsråd. Vi er fx allerede i gang med at planlægge i 

Ølgod. 

Vi har valgt at ikke at planlægge noget fysisk i Varde by, men de bliver inviteret til de andre 

dialogmøder. 

  

I 2019 skal vi lave fire dialogmøder og hvis det bliver en succes, så kan det være der laves 

flere i 2020. 
 
 
Med venlig hilsen 
  
Signe Mejstrup Sørensen 
Kulturkonsulent 
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