
Beretning fra Udviklingsrådet i Sig 
  
Siden den seneste generalforsamling i dette regi, har der været arbejdet med realiseringen af 
udviklingsplanen for Sig-Thorstrup. Efter at have dannet en solid organisering af Sig Vækst med 
underlæggende projektgrupper har arbejdet taget form. Processen har ikke været uden bump på vejen, og 
særligt har arbejdet med at nå frem til første spadestik på to store projekter - SigNaturpark og 
Seniorbofællesskabet, tæret på de mange frivillige kræfter, der flere gange er blevet mødt af udfordringer. 
På forbilledlig vis har de dog formået at holde modet og engagementet oppe, og de bærer dermed en stor 
del af æren for at projekterne nu kan realiseres i løbet af 2020. 
  
Udviklingsplanens samlede realisering er fortsat lagt i hænderne på den medlemsbaserede forening Sig 
Vækst. I skrivende stund er det 175 medlemshusstande, der med et årligt kontingent bidrager til 
udviklingsplanen. Foreningen er tovholder på de projekter, der er i udviklingsplanen og sørger ligeledes for 
en løbende dialog med Varde Kommune herom. Desuden er fundraising og økonomi formelt forankret i 
foreningen, der derigennem sikrer finansieringen af nuværende og fremtidige projekter. Selvom der har 
været et dyk i aktiviteten og i medlemstallet i begyndelsen af 2020, har de seneste måneders opbakning 
været overvældende, hvilket har resulteret i et stigende antal medlemshusstande. 
 
Som nævnt er 2019 fortrinsvis gået med at skabe fundamentet for den endelige udmøntning af en række 
projekter i udviklingsplanen. Dermed har 2019 måske ikke budt på så mange synlige beviser på udvikling, 
hvilket har krævet et øget fokus på kommunikation og formidling. En kommunikationsgruppe har således 
været aktive på de sociale medier, hvorfra formidlingen om de enkelte projekter har fundet sted. Viden om 
projekternes status og forløb er således blevet delt i lokalsamfundet, hvilket har bidraget til, at udviklingen i 
Sig-Thorstrup og Karlsgårde ikke blot hviler på få engagerede, men er bredt forankret i hele lokalsamfundet.  
 
2020 begyndte godt for udviklingen i Sig-Thorstrup, idet mange af de bureaukratiske snublesten vi bøvlede 
med i 2019 var ryddet af vejen. Således var der fokus på den endelige etablering af SigNaturpark som et 
rekreativt grønt centrum i Sig og opførsel af seniorboliger. Desuden blev der arbejdet videre med en 
helhedsplan for byforskønnelse af Sigs bymidte, ønsket om samling af skole- og dagtilbud og etablering af 
multihusog –hal i samme forbindelse samt fremtiden for Karlsgårde Sø. Desværre druknede mange gode 
perspektiver og initiativer i Coronapandemien. 
 
Imidlertid opstod mange andre lokale og udviklende initiativer på baggrund af netop tiden fra 11. marts 
2020 og frem til nu. Fællesskabende aktiviteter blomstrede frem inden for rammerne af retningslinjer med 
afstand og håndsprit. Her kan blandt andet nævnes ”live-koncerter” på facebook og foran Birgittegården, 
Spejdernes indkøbshjælp for personer i risikogruppe samt en masse andre mindre initiativer, der alle 
sammen viser fællesskabet og sammenholdet i Sig-Thorstrup. 
 
Efter genåbningen er der heldigvis atter kommet fremdrift i projekterne. I skrivende stund er etableringen 
af stier i SigNaturpark atter i gang og hele parken ventes at stå færdig med udgangen af 2020. Fundamentet 
til seniorboligfællesskabet er støbt og inden for den nærmeste fremtid forventes der at kunne være 
rejsegilde – grundet Covid-19 måske ikke i traditionel forstand – det må tiden vise. 
 
I 2020 ser vi naturligvis frem til at realisere endnu flere projekter – både i udviklingsplanen, men også i 
andre sammenhænge. For nylig er der afsat penge i det kommunale budget til at kunne udarbejde 
helhedsplaner for en samling af skole og dagtilbud samt multihus og Karlsgårde Sø inkl. Holmeå. Planerne 
for ovenstående arbejdes der allerede målrettet på at komme i gang med. Endelig ser vi frem til at 



fortsætte det gode samarbejde med både det administrative og politiske niveau i Varde Kommune, der 
uden tvivl er værdifuldt i vores arbejde med at skabe fremtidens landsby – verdens bedste sammenhold. 


