
Referat fra møde om kulturpolitik/kulturstrategi for den østlige del af kommunen 

30.08.2021 kl. 19:00. 

 

 

Mødet afholdtes på foranledning af kulturudvalget under Udviklingsrådet for Helle Øst. Det blev holdt i 

”NATURHUSET” Jernbane Allé 1 i Starup-Tofterup og var et åbent møde, hvor enhver interesseret var 

velkommen. 

Følgende havde reflekteret på den åbne invitation ved at møde op: 

Anny Thomsen, Starup, Ilse Due Jensen, Starup, Ingrid Sand Simonsen, Hjortkær, Claus Vestland Jeppesen, 

Vrenderup, Susanne Jepsen, Årre, Jonna Buch Andersen, Agerbæk, og Lars Bo, Starup. 

 

Ingrid bød velkommen på udviklingsrådets vegne og understregede, at vi fra rådets side mere var kommet 

for at lytte end for at fortælle, og at rådets tilgang til begrebet kultur er meget bred og åben. 

Anny og Ilse bød også velkommen, men de på Naturhusets vegne, og Anny viste rundt i de ombyggede 

lokaler, som endnu ikke er helt færdiggjort, og de fortalte om baggrunden for projektet, som tog 

udgangspunkt i, at Starup Brugs for nogle år siden flyttede fra lokalerne til den nye brugs ude ved 

rundkørslen på Tingvejen. Flere rum har nu taget form, og der bliver plads til såvel aktiviteter med fysisk 

udfoldelse som uformelt samvær og eventuelle studiegrupper/foredragsaftner. Bl.a. har Power Tower 

mulighed for at etablere sig i huset, ligesom ”Destination Vesterhavet”, der jo ellers har kontor i Hvide 

Sande, vil få en kontorplads her.  

Mødet formede sig som en art ”brain storm”. Der blev talt om, at det skal overvejes at udforme en folder 

om byernes aktiviteter – i stil med ”52 Ture” i Esbjerg Kommune og ”Perler” i Varde Kommune.  

Man kunne også producere andre former for foldere – og alternativer til foldere.  

Men det blev også pointeret, at vi skal overveje, hvilke turister vi egentlig ønsker hertil. For de slider jo alle 

på den natur, de fleste af os helst vil værne om og er flyttet hertil for at nyde. Skrækeksemplet er ”Kleenex-

sporet” op ad Mount Everest, hvor affaldet fra bjergvandrerne udgør et ikke ubetydeligt miljøproblem. Det 

må så være en trøst, at disse vandrere er velhavere, som ud over Kleenex også lægger en del penge langs 

deres rute. Vi bør sikre, at flere turister hertil betyder flere penge end miljøproblemer og slid på naturen.  

Der blev talt om, hvorvidt vi kan lave oplæg til ildsjæle.  

Kan sognehusene åbnes mere for kulturelle aktiviteter, der ikke er forbundet med kirke eller 

menighedsråd? 

Flere foldere og/eller QR-scan på seværdige steder. Vejviserskilte – gerne med afstande målt ikke i meter 

og km, men i tid til fods, på cykel eller i bil.  

Skal vi have en ”Åben Helle Øst” weekend? 

Det blev fremhævet, at vi også bør sætte egnens signatur langs hovedfærdselsårerne: Fx bør vi i stedet for 

at have banale buske eller græs i vores rundkørsler have lyng. 



Måske bør der udskrives en kulturel idékonkurrence: ”Hvis I fik 1 million til kunst og kultur, hvad ville I 

bruge den million til?” (Udviklingsrådet får hvert år en del penge, som kunne indgå som lokalt indskud til 

basis for ansøgning om resten fra fonde). 

Man skal undgå konkurrence mellem byerne og i stedet se kulturelle aktiviteter i vores område som 

begivenheder hos os! 

Skal der være en tilbagevendende prisuddeling (fx hvert 5. år) for bedste/mest markante kulturelle 

begivenhed/aktivitet i Helle Østs område? 

Ideerne var mange, og ikke alle nåede med i referentens notater. Men det var en positiv debat, og Ingrid 

rundede af med at takke deltagerne for fremmødet og den konstruktive holdning til kulturudfordringerne. 

Konkret blev det vedtaget, at de, der arbejder med kultur i byerne (og mellem dem), skal mødes en gang 

årligt i udviklingsrådets regi for at udveksle tanker og ideer – og ”vande” de kulturelle spirer, der måtte gro 

frem. 

 

Referent: Lars Bo 

 

 

Der henvises i øvrigt til Udviklingsrådet for Helle Østs høringssvar vedr. Kunststrategi for Varde Kommune 

fra 14. marts i år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


