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Butikkerne holder åbent kl. 10-15

Lørdag 26. november kl. 11 •Det Gamle Rådhus, Torvet

Der bliver masser af julestemning i Nissernes By Varde,
når julemanden traditionen tro skal vækkes.

KOMTILVARDEOGVÆRMEDTILAT

VÆKKEJULEMANDEN

Torvet vil med ét trylleslag blive forvandlet til et festligt skue, hvor børnene

sammenmed7-KantensNissebande råber julemanden frem fra hans dybe søvn

på rådhusloftet. Derefter skal der kaldes lys frem på juletræet, og 7-kantens

Nissebande danser og synger julesange med børnene omkring træet.

Lækkerier til alle børn, der hjælper med at vække julemanden.

Info
Hennemølleåvej 6,
6854 Henne
Tlf. 7652 4000
mail@hennemoelleaa.dk
www.hennemoelleaa.dk

Henne Mølle Å

Badehotel

Den 26. november fra kl. 18.00

Pris298,-
Bordbestilling nødvendig på tlf. 7652 4000

Stor buffet

Det nye menigheds-
råd i Varde
VALG: Tirsdag den 8. november var der valg til
menighedsrådet i Varde. Se det nye råd her. 

FAKTA

De blev valgt
De 15 kandidater, der blev valgt, fik følgende stemmetal:

KFUM og KFUK - Indre Mission
■ Peter Christensen ......................................81 stemmer

Den Folkekirkelige Fællesliste
■ Anne Grethe Momme .................................151 stemmer
■ Flemming Jepsen ......................................52 stemmer
■ Jutta Bruun Kristiansen .............................17 stemmer

Den Grundtvigske Liste i Varde
■ Asger Niels Peter Olsen Helth ...................219 stemmer
■ Karen Jette Illum Vendler .........................132 stemmer
■ Henrik Bruun Kornerup ............................109 stemmer
■ Karen Margrethe Brøde Harritsø ................48 stemmer
■ Yvonn Tittel ..............................................46 stemmer
■ Lis Mærsk Staunstrup ...............................40 stemmer
■ Lise Aagaard Ølgod ...................................30 stemmer
■ Kjeld Truberg Jensen .................................29 stemmer
■ Aase Lundkvist .........................................27 stemmer
■ Tage Stubbkjær ........................................23 stemmer
■ Nanna Thorborg Monrad ...........................20 stemmer. 

Det nye menigheds-
råd i Ølgod
OPBAKNING: Det nye menighedsråd i Ølgod fik
flertal fra Grundtvigsk Borgerliste. 

FAKTA

De ni pladser

Grundtvigsk Borgerliste Ølgod: 7 medlemmer
■ Anne-Mette Strebel: ................................. 216 stemmer
■ Aksel Nielsen: .......................................... 119 stemmer
■ Eva Holt Johannessen: .............................. 103 stemmer 
■ Jens Graven Nielsen:.................................. 95 stemmer
■ Lisbeth Uhre: ............................................. 81 stemmer
■ Laila Bargisen: .......................................... 87 stemmer
■ Karen Møller Kristensen:........................... 103 stemmer

Grundtvigsk Borgerliste Bejsnap: ... 1 medlem
■ Karen Margrethe Nielsen: ......................... 135 stemmer

Ølgod-Bejsnap Sogneliste: ............. 1 medlem
■ Hans Vestager: ........................................ 104 stemmer

VARDE: Undersøgelser viser, at kulturelle tilbud i mange
tilfælde hjælpe ensomme til at få sig et netværk og der-
med et bedre liv. Varde Bibliotek er gået ind i et projekt
sammen med bl.a. Tænketanken Fremtidens Biblioteker. 

Det første skridt i projektet er, at biblioteksmedarbej-
dere fra Varde Bibliotek sammen med medarbejdere fra
den boligsociale helhedsplan for Boulevardbebyggelserne
og et hold antropologer tager kontakt til de ældre be-
boere i lokalområdet. Sammen afdækker de hvilke aktivi-
teter og fællesskaber, de ældre borgere savner i hverdagen. 

– Som folkebibliotek er vi forpligtet på at skabe tilbud
for alle folk. Med dette projekt vil vi gerne nå ud til æl-
dre for, sammen med dem, at skabe aktiviteter, som de
kan være fælles om. Jeg forventer, når vi er færdige med
projektet, at vi så har lavet nogle aktiviteter og fælles-
skaber, som kommer andre ældre i Varde Kommune til
gavn, siger bibliotekschef Karsten Rimmer Larsen i en
pressemeddelelse.

Onsdag den 16. november er der "et suppemøde" i
Trivselshuset, hvor interesserede er velkomne til at kom-
me og høre mere om tilbuddet. Peia

Kultur skal hjælpe ensomme ældre 


