
Borgpladsen, Roustvej 87 • 6800 Varde • 75222068

Sadolin Farveland har fået nyt navn
- nu hedder vi

• Maling ude og inde

• AcrylmalingMaimeri

• Posca Tuscher

• Spraymaling

• Pensler og værktøj

• Alt i tapeter/miljøvæv

• Trægulve/
laminatgulve

• Tæpper og Vinyl

• Løse tæpper

• Gardiner efter mål

• Voksduge

• Måtter

• Plejeprodukter
til TripTrap

• Vinduesfolie/
DC-ix folie

• Tavlelak/ Bejser

• Dylon sto�arve

• Udlejning af tæppe-
renser og tapetafdamper

• Rester i tæpper
og vinyl

• ogmeget andet....

Vidste du at vi
kan hjælpe dig
med en kreativ
løsning til dig
og din bolig

Åbningstider
Mandag...........................Lukket
Tirsdag .................9.30 - 17.30
Onsdag.................9.30 - 17.30
Torsdag ................9.30 - 17.30
Fredag ..................9.30 - 17.30
Lørdag..................9.30 - 13.00

PEUGEOT ESBJERG 
SÆDDING RINGVEJ 1-5 
6710 ESBJERG V 
TLF.: 7515 9911

PEUGEOT VARDE 
TØMRERVEJ 8 
6800 VARDE 
TLF.: 7522 0400

WWW.BURGAARD-SORENSEN.DK

Der tages forbehold for ændringer og trykfejl

ATTRAKTIV

4.995 kr.

UDBETALING

Leasingperiode 36 mdr.
Samlet betaling i perioden 84.615kr.

MDL. YDELSE

2.195 kr.

PRIVATLEASING

208 ACTIVE+
1.6 BlueHDi 100 hk 5-dørs

• Metallak
• Læderrat
• Bluetooth
• 7” touch-skærm
• Fartpilot-/begrænser
• Mørktonede ruder, bag

HALVÅRLIG GRØN- 
EJERAFGIFT 130 KR.

33,3 KM/L

JYDSKEVESTKYSTEN TIRSDAG 25. OKTOBER 2016 OVA VARDE 5

Maling og 
værktøj stjålet
VARDE: På Laboratorievej
er en bygning under om-
bygning. Her har der været
indbrud natten til søndag.
Strømmen har været af-

brudt fra 0.30-1.00. Der er
stjålet diverse værktøjer og
maling. BB

Fuld mand på
knallert kørte
ind i rådyr
SIG: Et rådyr endte livet
søndag aften på Vesterbæk-
vej i Sig, efter en påkørsel
af en knallert.

Påkørslen skete klokken
19.58, og den 34-årige
knallertkører fra lokalom-
rådet var påvirket af spiri-
tus, så der venter en sigtel-
se oven i de knubs, han og
knallerten fik. yti

Så er der igen
fyraftensguds-
tjeneste
VARDE: Onsdag den 26.
oktober kl. 16.30 er der
fyraftensgudstjeneste i Sct.
Jacobi Kirke. Det er sogne-
præst Mette Hvid-Olsen,
der prædiker. dmo 

BLÅBJERG: Blåbjerg Friskole og
Børnehave har fået en ny bus,
og den blev fejret behørigt
mandag. Bussen kørte ind i
skolegården gennem en flot
flagallé og blev mødt af for-
ventningsfulde og glade børne-
havebørn, skolebørn og voks-
ne, der var pænt begejstrede
for udseendet. Ved morgensan-
gen blev bussen fejret med
både hurraråb, sang, tale og
kage.

– Bussen har stor betydning
for os, fordi rigtig mange af
vores børn hentes af den i det
kæmpestore område, hvorfra
de børn kommer – fra Nymin-
degab i nord til Ho i syd og ind
mod byerne Nr. Nebel, Outrup,
Oksbøl, Billum og Varde, for-
tæller skoleleder Frands Bruun.

– Bussen har været en stor
investering for skolen, men
pengene er givet godt ud, når
man tænker på bussens be-
tydning og den glæde og gavn,
vi har af den. Hertil kommer, at
den nye bus er blevet "filmet",
så det nu tydeligt fremgår, hvor
den kommer fra, og fortæller
om. hvad der er vigtig for os.
Bagpå er skolens vision. På den
ene side kan man læse skolens
pædagogiske fokuspunkter, på
den anden side børnehavens
pædagogiske fokuspunkter og
forrest ses vores hjemmeside-
adresse, hvis man skulle få lyst
til at vide mere.

BLÅBJERG FRISKOLE: NY BUS BLEV FEJRET

Privatfoto

Biblioteker mod
ensomhed
VARDE: Ensomhed blandt
ældre mennesker er et stort
problem. 

Det viser sig imidlertid,
at deltagelse i kulturelle
aktiviteter kan have en
positiv virkning på de æl-
dres livskvalitet. Det er på
den baggrund, Tænketan-
ken Fremtidens Biblioteker
har søsat projektet sam-
men med biblioteker og
boligsociale helhedsplaner
fra Varde, Slagelse, Køben-
havn og Odense.

Det første skridt i pro-
jektet er, at biblioteksmed-
arbejdere fra Varde Biblio-
tek, sammen med medar-

bejdere fra den boligsocia-
le helhedsplan for
Boulevardbebyggelserne
og et hold antropologer,
tager kontakt til de ældre
beboere i lokalområdet.
Sammen afdækker de,
hvilke aktiviteter og fælles-
skaber de ældre borgere
savner i hverdagen. Det
næste skridt er at under-
søge og afprøve, hvordan
det lokale bibliotek kan
støtte op om de nye fælles-
skaber.

– Med dette projekt vil vi
gerne nå ud til ældre for
sammen med dem at skabe
aktiviteter, som de kan
være fælles om, udtaler
bibliotekschef Karsten
Rimmer Larsen i en presse-
meddelelse. bec


