
”Referat” fra vælgermødet i Helle Hallen d. 8. nov. 2021 

Antal deltagere: Ca. 160 personer heraf ca. 40 politikere/ kandidater. Salen var fyldt, 

der blev sat ekstra stole ind. Der blev udlev. 1 stor pose flæskesvær og en fadøl til 

hver deltager ved ankomst. 

Hele arrangementet streamet og sendt ud i ” stuerne” på: 

https://www.facebook.com/urhelleoest/videos/257853589531537/ .  

Ronny Olsen leverede musikken både før selve programmet blev sat i gang, til 

fællessangene og efter debatten. 

Yvonn Tittel fra Jyske Vestkysten var dirigent /panelleder. 

Velkomst ved Claus Jeppesen. 

God orientering omkring udviklingsrådet og dets arbejde v. Claus Jeppesen. 

Kort gennemgang af punkterne til denne aften.  

Præsentation af de 5 kandidater fra Helle øst der sad i Helle Øst logen: 

1. Jonna Buch Andersen, Radikale (Agerbæk) 
2. Sanne Tryk Batiste, Byrådskandidat, Radikale (Starup) 
3. Poul Rosendahl, Byrådskandidat, Venstre i Fåborg-Agerbæk 
4. Larysa Rachok Sørensen, Byrådskandidat, Venstre i Fåborg-Agerbæk 
5. Claus Brink, Byrådskandidat, Venstre i Årre 

Præsentation af debatpanelet, hvor alle 13 opstillingsberettigede partier var 

inviteret til at stille med 1 kandidat. Heraf var der 4 lokale kandidater fra Helle Øst. 

En kandidat (Tom Arent Thorup (E)) var syg og mødet ikke op. 

1. Finn Ladegaard (A) Socialdemokratiet 
2. Holger Grumme Nielsen (B) Radikale Venstre: HELLE ØST 
3. Heidi Bundgaard (C) Konservative Folkeparti 
4. Jørn S. Pedersen (D) Nye Borgerlige: HELLE ØST 
5. Tom Arnt Thorup (E) E - Borgergruppen 
6. Gunner Poulsen (F) Socialistisk Folkeparti 
7. Per Dueholm (I) Liberal Alliance 
8. Søren Lydeking Pedersen (K) Kristendemokraterne 
9. Patrick Nielsen (L) Lokallisten 
10. Henning Jensen (O) Dansk folkeparti: HELLE ØST 
11. Jens Nielsen (U) Udviklingslisten 
12. Sarah Andersen (V) Venstre: HELLE ØST 
13. Lene Falgreen Adolphsen (Ø) Enhedslisten 

Præsentation af byrådslogen, hvor 18 udefra kommende kandidater sad på et podie 

bag debatpanelet. 

https://www.facebook.com/urhelleoest/videos/257853589531537/


Spørgsmål: 

Susanne Larsen, Årre: Bosætning i de mindre byer. 5 byer kom med. Årre kom ikke 

med. Hvilke kriterier skal der til? 

Kommentarer fra Finn Ladegaard, Holger Grumme, Søren Lydeking, Jens Nielsen 

Gunner Poulsen, Patrick Nielsen, Sarah Andersen, Jørn Pedersen bl.a. mangel på 

byggegrunde, bosætning (der flytter mange borgere fra Varde kommune), 

uddannelsessteder, indvandrergrupper, se ikke kun på Varde, se på arbejdspladser i 

Esbjerg, skolernes særkende bl.a. på hjemmesiderne, der måske kunne gøres bedre. 

Vi har hver især et ansvar for at tale vor kommune op og ikke ned, foreningslivets 

betydning blev fremhævet. 

Poul Verner Christensen: Ruban – spild af penge ved ikke at bruge det til branding af 

vores byer, velkomstambassadører i hver by: hvorfor bliver det ikke brugt. Der er 

også brug for indlandsturisme. 

Hans Peter Nielsen: tak for brandingsfilmene – læs hvad det står under dem.  

Afstemning ja eller nej: salen delt i afstemning om brugen af filmene. 

Finn Ladegaard: positive historier får folk til at flytte til kommunen. 

Gunner Poulsen: Indlandsturisme er vigtig, bl.a. Varde Ådal m.fl. steder.   

Holger Grumme: Velkomstambassadørerne virker i en del af byerne. Evt. nyt tiltag 

for at puste mere liv i dette. 

Heidi Bundgaard: Et godt erhvervsliv er meget vigtigt, virksomhedernes investering 

betyder meget. 

Søren Lydeking: Jeg har prøvet at være tilflytter og ser på kommunen og stedet og 

lære det at kende. Indlandsturisme bl.a. Kvie sø. 

Jens Nielsen: Mangler strategi. Påbegynder og færdiggør tingene, men følger ikke 

videre! 

Frode Lauridsen: Ikke stemme, skuffet over Varde kommune. Bl.a. 

naturgenopretningerne.  

Marianne ?: Indlandsturisme – skal vi fortsætte. Afstemning viste: ja. 

Beoer fra Roust: Hvad med erhvervsudvikling? Hvad med Roustområdet? Der er ikke 

sket noget i mange år. 



Preben Olsen: Kommentarer til Gunner Poulsen og Finn Ladegårds indstilling. 

Spørgsmål: Hvor mange af jer ønsker friskoler, fribørnehaver, friplejehjem? 

Michelle Jensen: Glad for Årre skole. Skolebus et problem, selvom km. antallet sat 

ned nu til 4.5 km. Hun er arbejdsløs, har været langtidssygemeldt. Hjælp til svage 

personer. Kontakt til virksomhederne, kommunen, berøringsangst. 

Per: Der skal komme bl.a. penge, hvis der skal laves indlandsturisme. Vil hellere 

bruge penge og hjælp til virksomhedernes udvikling m.m. 

Holger Grumme:  Vi skal bl.a. sælge virksomhedsgrundene i Roust. De er blevet givet 

fri. Gøre mere for at finde jobtilbud (henviste til Michelle). 

Sarah Andersen: Jobtilbud – ikke firkantede rammer. 102 småjobs er det blevet til de 

sidste år. Håber Michelle hurtig kommer ud i job. 

Gunner Poulsen: Plejehjem skal gøres bedre i stedet for at lave friplejehjem. 

Jan, Agerbæk: Campus i Varde – hertil skal der være bedre busforbindelser. Eleverne 

fra dele af vort område kan ikke komme ud på skolen. Resultatet er, at der bliver 

valgt skoler i Grindsted eller Esbjerg hvortil der er bedre busforbindelser. Vigtig med 

god infrastruktur. 

Poul Verner Christensen: Foreningslivet – lad dog være med at gøre det så 

besværligt selv med små ting. Lad os selv bestemme de mindste ting! 

Ilse Due: Jeg har fået en ny nabo – ulven. Indlandsturisme på mange forskellige 

måder. Ældre – faggrupperne på plejehjemmene. 

Afslutning på debatten: panelets svar på ulve og bus til bl.a.Campus. Forskellige 

meninger kom frem! 

Efter debatten sang vi et par sange, og det officielle var slut. Så var der mulighed for 

at få samtaler med kandidaterne m.fl. 

En aften med en god stemning! Et deltagerantal over det forventelige. 

Referat v. Ingrid Sand Simonsen 

 

 


