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Kunstudvalget i Varde kommune 
 

Kunst i lokalområderne – et samarbejde med Kunstudvalget 

Kunstudvalget arbejder for større viden og interesse for kunst i kommunen. 

Kunstudvalget ønsker FUR’s hjælp og viden til at formidle kontakten til kunstinteresserede i lokalområderne. 

Kunstudvalget kan hjælpe, hvis borgerne ønsker at arbejde med kunst i byen. Idéen til kunst i lokalområdet kan 
som udgangspunkt komme fra borgerne/byen. 

Hvad kan Kunstudvalget bidrage med:  
- Hjælpe med at finde kunstnere 
- Kvalificere idéoplægget/skitsen til kunstværket 
- Faglig viden om opsætning 
- Kontakt til kommunen i forhold til evt. tilladelser 
- Hjælp til fundraising til fx Statens Kunstfond 

Et eksempel på et samarbejde med Kunstudvalget: Rundkørslen ved Billum 
Arbejdsgruppen fra Billum kontaktede Kunstudvalget om et muligt samarbejde om kunst i rundkørslen. Der er 
blevet tilknyttet tre medlemmer fra Kunstudvalget til arbejdsgruppen i Billum. De er med til at kvalificere 
skitserne. Kunstudvalget har også tidligere erfaring med at lave kunst i en rundkørsel. 

Rammerne:  
Der er ikke nogle faste rammer for et kunstprojekt sammen med Kunstudvalget. Kunstudvalget kan som i Billum 
indgå i en arbejdsgruppe eller de kan komme med inputs til kunstnere til et projekt. 
Der er derfor ikke faste møder eller en konkret mødeform. 
Kunstudvalget har et lille budget til kunstprojekter hvert år, hvor nogle af dem er øremærket et samarbejde med 
Statens Kunstfond. Kunstudvalget har mulighed for at bidrage økonomisk til et kunstprojekt, under forudsætning 
at de bliver inddraget tidligt i processen. 
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Varde kommunes visionspolitikker 

http://www.vardekommune.dk/politik-og-planer 

Visionspolitik for Frivillige 

Visionspolitik for Fritid, Idræt og Kultur 

Visionspolitik for Bosætning 

Kultur og fritid 

http://www.vardekommune.dk/politik-og-planer 

Fritids-, idræts-, og kulturpolitik 

Frivilligpolitik 

Frivillighedspolitik for frivilligt socialt arbejde 

Folkeoplysningspolitik 

Bibliotekspolitik 

 
 
 
 
 

Kultur- & sports-events, aktiviteter og samarbejde 
Store og små inter- og nationale kultur og sportsevents 
Der er tanke for at vi i vores område skal arrangere flere store og små inter- og nationale kultur og sportsevents 

Sports Samarbejde (Nordenskov Udviklingsplan) 
Samarbejde med de andre byer om fx. sport, fritidscenter Sig, 
Bokseklub Ansager, Fodbold Næsbjerg 
Et tema, som også peger ud over bygrænsen er herreholdet i volleyball, som netop er rykket op i 
1. division efter at have vundet 2. division som ubesejret. Ud over dygtige lokale spillere har holdet 
udenlandske spillere fra USA, Canada og Lithauen, og idrætsforeningens projekt og målsætning er 
oprykning til herreligaen. 

HATS og Syvkanten (Nordenskov Blomstrende Landsby) På det mere uformelle plan har mange borgere i 
Nordenskov og omegn dog taget aktivt del i amatørteatret Syvkanten, som har udgangspunkt fra landsbyen 
Janderup vest for Varde. Syvkanten (landets største amatørteater) opfører hver sommer et større teaterstykke 
eller musical i Arnbjerg parken i Varde. Det gennemsnitlige tilskuertal har de senere år været 20000- 30000. 

Varde Musikskole 

HELAMUS Helle Amatør Musikforening 

Kultur og event former 

Børne Olympiade 

Skulptur 

Maleri 

Musik 

Traktortræk 

 
  

http://www.vardekommune.dk/politik-og-planer
http://www.vardekommune.dk/politik-og-planer
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Kulturhuse & Fritidscentre 

Kulturhuse & Fritidscentre 

Multihuset fra 0-117 år (Agerbæk Udviklingsplan side 10) Den gamle fabrik skal være samlingspunkt på 

tværs af alder, og samarbejde imellem foreningerne. 

Naturhuset (Starup-Tofterup Udviklingsplan) Visionen er, at den gamle brugsbygning skal skabe et 

samlingssted for byens borger, i hjertet af Starup-Tofterup, men navnet Naturhuset. I huset kan være 

turristinformation,, naturskole, naturvejleder, ungdomsklub, dagplejer, kort- og bob-klub, revy, kunst, 

musikforstillinger, computer events, foredrag, fællesspisning. Et multihus, der samler folk og får livet til at pulsere 

i midten af Starup-Tofterup. 

Janusbygningen (Tistrup Udviklingsplan) Se selvstændig opslag. 

Multihal og boldbane (Udviklingsplan Grimstrup) En ny hal bør lægges parallelt med skovbrynet som en 

fortsættelse af det grønne bælte, så der mellem skovbryn og hal opstår et velafgrænset rum til placering af en 

fodboldbane. Hallen trafikforsynes via en grøn korridor fra Egedalsvej langs det eksisterende hegn. 

Helle Hallens aktiviteter 

Helle Hallerne (Nordenskov Blomstrende Landsby): www.helle-hallerne.dk Helle Hallerne er beliggende i 

Vrenderup, 5 km syd for Nordenskov. Skal nævnes her, da det som fritids- og kulturcenter er base for en del 

foreninger, som også er en stor del af livet for borgerne i Nordenskov og omegn. 

Helle Idrætssamvirke (Nordenskov Blomstrende Landsby) er et typisk eksempel på samarbejdet. Det er en 

paraplyorganisation / forum, hvor repræsentanter fra de nævnte byers idrætsforeninger mødes mhp at udveksle 

gode ideer og erfaringer. Helle Idrætssamvirke er indehaver af fælles remedier – telte, borde, stole, bar osv som 

anvendes på skift til sportsfester i de nævnte byer. 

Helle Motionscenter: www.hellemotionscenter.dk 

Idræt om Dagen: www.idraet-om-dagen-i-helle.dk Hver onsdag formiddag drager flere hundrede mennesker fra 

et stort område til Helle Hallerne for at dyrke fællesskabet i motion og sang. 

Helle Svømmeklub: www.h-s-k.dk Har ca 650 medlemmer. Der er mulighed for både hygge- og 

konkurrencesvømning. Endvidere er der mange forskellige hold med særligt fokus: Rend og Hop ( for 

overvægtige børn ), Vandgymnastik, Vandskræk, Handicaphold, Vildbasser, Lømmelhold, Babysvømning, 

Hollænderhold og Aqua Fitness ( godkendt af gigtforeningen ). 

Helle Skytteforening: www.helleskytteforening.dk Mangeårig velorganiseret forening med p.t. 77 medlemmer. 

Især i børne- og ungdomsrækkerne blander klubben sig i eliten med både tidligere og nuværende 

landsholdsskytter inden for riffelskydning. 

Helle Hallens Venner: www.helle-hallerne.dk En støtteforening med ca 590 medlemmer, hvis formål er at 

fremme udvikling af hallerne, dels ved indsamling af økonomiske midler, dels ved at yde praktisk bistand ved 

arrangementer og anlægsarbejder. Støtteforeningen har bistået med forskønnelse og modernisering af området, 

etablering af asfalterede parkeringspladser o.lign. 

Helle Billiardklub: 

Maraton Helle: Med udgangspunkt fra Helle Hallerne er der markeret en cykelrute 567 ( Maraton Helle ) på de 

mindre veje i den østlige del af Varde Kommune. Ruten er på 42 km, og der har siden 2012 været arrangeret 

Marathonløb på denne rute. Cyklistforbundet har i 2014 kåret Varde Kommune som årets cykelkommune. 

Team Helle Håndbold: www.teamhellehaandbold.dk En samarbejdsklub mellem 6 idrætsforeninger. De højest 

rangerende hold er Jyllandsserien for damer og serie 2 for herrer. 

HATS: www.hats.dk.Helle amatørteaters sammenslutning har base i Agerbæk. Foreningen har siden 1986 

opført et novemberspil i Helle Hallen. HATSU er foreningens udviklingsafdeling og HATSB børneafdelingen. 

 

http://www.helle-hallerne.dk/
http://www.hellemotionscenter.dk/
http://www.idraet-om-dagen-i-helle.dk/
http://www.h-s-k.dk/
http://www.helleskytteforening.dk/
http://www.helle-hallerne.dk/
http://www.teamhellehaandbold.dk/
http://www.hats.dk.helle/
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Kultur- & sportsevents 
Mælkefestivalen 

Owen Luft Kånsert 

Helle Marathon rute 567 (Agerbæk Udviklingsplan) Rute 567! Er der et rutenet kort for Danmark over 

cykelstier? - Familiemarathon – Danmarks hyggeligste løb for hele familien Styrke og udvikle det 

eksisterende løb Varde Marathon ved at gentænke konceptet og markedsføre det som Danmarks hyggeligste 

løb, hvor der er plads til hele familien. Projektet består i at genoplive Varde Marathon, der i 2012 og 2013 havde 

250-300 løbere fra hele Danmark. Projektet udnytter faciliteterne i Helle Hallen og de forskellige landbyer i 

området til at skabe familievenlige aktiviteter inden for motion og bevægelse. VÆRDI På selve dagen vil 

hundredevis, måske endda tusindevis af endagsturister komme til Agerbæk. Der vil kunne laves flere 

motionsaktiviteter i byen til at understøtte aktiviteterne i Helle Hallen. Agerbæk skoles elever, Agerbæk SF og 

andre vil kunne arrangere træningsgrupper op mod selve dagen, hvor det hele kulminerer. Vi vil kunne få 

overnattende gæster i byen og vi vil desuden styrke samarbejdet med de øvrige landsbyer i området. Vi vil 

skabe synlighed for Agerbæk og give endnu en aktivitet til borgerne i byen. 

Helle Marathon rute 567 (Årre Udviklingsplan) Udviklingsrådet for Helle Øst, hvor Årre har 2 repræsentanter, 

fik i 2011 etableret en cykelrute gennem Helle Øst, som blev navngivet 567 Marathon Helle. I 2012 blev der for 

første gang afholdt Varde Marathon på ruten, og samme dag blev der afholdt Årre Dag. Hensigten var at give 

alle foreninger mulighed for at præsentere sig for indbyggere i Årre by og opland. Samtidig bakkede Varde 

kommune op om dagen, da der også blev sat fokus på vores. Folkesundhedsplads, som er en del af Varde 

Kommunes breddeidrætsprojekt. Dagen startede med fælles morgenkaffe, opbakning til Marathonløberne, der 

løb i flagallé gennem byen, præsentation af fritidstilbud på skole og i minihallen, præsentation af - og instruktion i 

folkesundhedspladsen, og en afsluttende gudstjeneste i kirken. 

Musikgalleriet og Mariehaven, Musik og Kultur (Ansager udviklingsplan INDSATSOMRÅDE: 

MUSIK) Ansager har virkelig forstået at lave en skarp profil for byen med musik som vækstfaktor. Her kan vi 

lære at tænke i skarpe profiler for vores egne byer. Mariehaven med beliggenhed tæt på Helle Øst er også en 

værdi for Helle Øst området. 

Fed Fredag 

E-sport - Tistrup LAN-party (Tistrup-Hodde Udviklingsplan) Danmarks største LAN Party Ideen er at gøre 

Tistrup Lan Party endnu større og endnu bedre. Og fundamentet er til stede, da det allerede nu er et af de 

største i Jylland. 

E-sport - Digital stationsby Tistrup – total digital oplevelse (Tistrup-Hodde Udviklingsplan) Udvidelse af 

LAN-party med festivalaktiviteter af digital karakter. At tiltrække børn og unge fra større dele af landet og derved 

udbrede kendskabet til Tistrup som et interessant sted i forhold til medier og kunst. 

Cykelfestival 

Idékatalog til cykelfestival  
Udarbejdet ved Varde Kommunes udnævnelse som "Årets Cykelkommune 2014" 
• Cykelforedrag 
• Gratis rundstykker hvis man kommer cyklende til bageren 
• Cykelløb på (nye) cykelstier 
• Lægge ruter ind på Endomondo 
• Grill arrangement ved grillhytter/på byens torv 
• Bike in bio 
• Byt-en-by cykle til hinandens byer 
• Cykelpicnic 
• Cykelringridning 
• Skinnecyklerne i Newl 
• Fotokonkurrence med lokale perler eller cykelspots fra kommunen 
• Gratis cykeleftersyn 
• Guidede cykelture for turister med lokale guider 
• Cykelsponsorløb med indsamling af penge til et arrangement i byen 
• Cykel skattejagt 
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Kunst og Skulptur (Generel) 

Kunst og skulpturer kan bruges til at forskønne og vække interesse for Helle Øst og vores byer. Det gør man 
f.eks. i Ølgod. 
Vi har også Janusbygningen i Tistrup. 
Kulturrådet vil gerne samarbejde med os om udstillinger af Kunst og Skulpturer i det offentlige rum. 

Kunst og Skulptur 

Øse Galleri www.gallerioese.dk 

Linda Sejersens galleri www.linda-sejersen.dk 

Øse Efterskoles kunstlinje har bidraget med malede træstammer ved indkørslen til skolen. Og hvert år 

dekorerer eleverne på kunstlinjen en tunnel under omfartsvejen (hvor naturvandrestien ender). Begge dele 

inspirerende og flot kunst, som hører med til det daglige billede af byen og omegnen. (Nordenskov Blomstrende 

Landsby) 

 

Janusbygningen (Tistrup Udviklingsplan) 

Kunstens by 

I 2020 er området, med den nye Janus Bygning som omdrejningspunkt, placeret højt på landets kulturlandkort. 
Med sin museumssamling, skiftende udstillinger, formidling, undervisning osv. er Janus Bygningen en 
enestående dynamisk faktor for både lokale og besøgende. Kunsten kan ses i hele byen og i naturen, så den 
bliver nærværende og vedkommende for alle. Kunsten er med til at styrke institutionerne i området samt 
forenings- og erhvervslivet, fordi der er etableret samarbejder og nye former at formidle og bruge kunsten på. 
Kunstens tilstedeværelse i byrummet og naturen giver området unikke kvaliteter. 

Ny Janus Bygning Med en større Janus Bygning vil der fortsat være skiftende udstillinger, og samlingen vil 
kunne komme til sin ret. Publikum vil have adgang til værkerne hele året, og huset vil kunne udvide sine 
formidlingsaktiviteter betragteligt. SE MERE I UDVIKLINGSPLANEN 

Kunstformidling Janus Nogle tiltag eksisterer allerede, nogle er i sin vorden, og med en ny Janus Bygning vil 
mange flere kunne realiseres og vokse til gavn for institutioner, skoler, virksomheder og borgere. SE MERE I 
UDVIKLINGSPLANEN 

Kunst i byrummet og i naturen Janus Bygningen vil i samarbejde med andre Hodde og Tistrup: At der 
etableres udendørs kunst de steder, der giver relevans. 
- Udvalgte steder i naturen. 
- Kunst i rundkørsler 
- Etablering af kunstruter i området med f.eks. QR-koder, opgaver ol. 
- Interaktiv kunst. I samarbejde med projekt Den digitale stationsby 
- Inddragelse af børn i udendørs kunstaktivitet 
- Det vil give folk i området de samme oplevelsesmuligheder som man har i de store byer. 
- Det vil trække nye beboere, turister og kunstinteresserede til området. 
- Det vil give afsmittende virkning til overnatningssteder, spisesteder, handelsliv og blivende bosætning i 
området. 

 

  

http://www.gallerioese.dk/
http://www.linda-sejersen.dk/

