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I 2019 havde FUR besøg af en konsulent fra Projektet VILD MED VILJE – Et skønt tiltage der handler 

om at man lader naturen stå uberørt, f. eks. i Arnbjergparken hvor stammer er fældet og bliver 

liggende med vilje, og et lille areal ved Nordre Boulevard, står også vildt med vilje til gavn for 

insekter og Naturen. (biodiversitet) 

Naturen arbejdes der også med i alle 9 udviklingsråd på hver sin facon. Bor man ved kysten er 

denne i fokus, bor man ved skov, å eller sø arbejdes der med dette. Alle udviklingsråd har på den 

ene eller anden måde et aftryk og en interesse i ”VI I NATUREN” 

2020 er trods aflysninger grundet CORONA nu i gang. Med nu 2 afholdte møder.  

Ved sidste FUR møde den 17/9 havde vi besøg af Projekt lederen for SYMBO, som er et projekt der 

handler om at få samlet forskning af div. fødevare under samme tag. Ud fra hvad der blev fortalt er 

det et ret godt projekt, som flere interessenter bakker op omkring. Der er ingen tvivl om, at SYMBO 

tror på Deres idé.  

Der er heller ikke tvivl om at det her er tale om stor udvikling, der på sigt kan give omtale og skabe 

arbejdspladser til Varde kommune. FUR var enige om at gå hjem til vores bagland med information 

om at gruppen savner midler til at komme i gang. 

 

Det skal ikke være nogen hemmelighed at jeg synes FUR har haft sine vanskeligheder ved at fungere 

som en enhed. Det har været svært at få øje på hvordan vi skulle bruge hinanden og hvordan. Men 

FUR har åbnet mine øjne for hvor forskellige vi arbejder i byerne omkring Varde Kommune, vores 

struktur og hvordan vi tager kontakt til og med hinanden er forskellig. En borgerforening i den ene 

by fungerer ikke magen til i en anden by. Og de personer der sidder de forskellige steder har også 

forskellige erhverv der uden tvivl giver forskellige måder at arbejde på.  

Vi er frivillige kræfter der vil vores byer det bedste og som brænder for udvikling og er gode til at få 

idéer  
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