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Sig-ThorSTrup: I samarbej-
de med Varde Kommune 
har borgerne i Sig-Thorstrup 
på to velbesøgte workshops 
i marts og april arbejdet med 
fremtidens Sig-Thorstrup – i 
den første workshop deltog 
ca. 140 og i den anden 90 bor-
gere.

Og visionen er klar – Sig-
Thorstrup vil kunne kal-
de sig Fremtidens Lands-
by, og man vil kunne byde 
på verdens bedste sammen-
hold.

For at nå de mål vil Sig-
Thorstrup-folkene værne 
om det stærke lokalsamfund, 
som man konstaterer ligger 
tæt på alt, midt i naturen.

Der skal være tryghed og 
indhold for både børn, unge 
og ældre. Løsninger skal fin-
des i fællesskab - og så skal 
Sig-Thorstrups fremtid ska-
bes med afsæt i det, der al-
lerede er byens stærke sider.

En god skole
Her peger man lokalt på be-
liggenheden midt i natu-
ren, men alligevel tæt på fle-
re større byer, der nemt kan 
nås i bil eller med offentlig 
transport.

Man fremhæver også, at 
man har én af kommunens 
bedste skoler og et velfunge-
rende dagtilbud. Et aktivt og 
engageret erhvervsliv, mange 

foreninger og frivillige samt 
gode lokale muligheder for 
indkøb.

Henover sommeren vil 
projekter og idéer blive ud-

arbejdet i en endelig udvik-
lingsplan, som vil blive præ-
senteret i efteråret. Men i 
Sig-Thorstrup er man ikke i 
tvivl om at: "Sig-Thorstrup er 

fremtiden for hele familien. 

her er bare godt 
Sammenholdet og nærhe-
den giver en tryg og ind-

holdsrig opvækst for børn og 
unge, ligesom det giver voks-
ne og ældre gode oplevelser 
og venskaber for livet", skri-
ver man. /exp

Verdens bedste sammenhold 
skal findes i Sig-Thorstrup
Alle ideer er blevet vendt, og nu går landsbyen i gang med at lave en konkret 
udviklingsplan, der skal gøre den til et endnu bedre sted at bo.

det skal bygges ovenpå alt det gode, der i forvejen findes i sig-thorstrup, mener borgerne. Privatfoto

VardE: Med støtte fra Velux 
Fonden har Varde Bibliotek i 
samarbejde med Boulevard-
bebyggelserne fået en særlig 
mulighed for at skabe nye 
fællesskaber for ældre.

- Vi står nu klar med to me-
get spændende programmer, 
som vi glæder os til at serve-
re for de ældre. Der kommer 
til at være to arrangements-
rækker med syv-otte arran-
gementer i hver. Det betyder, 
at der hver uge i maj og juni 
vil være et arrangement. Som 
udgangspunkt vil der hver 
mandag eftermiddag være 
"Mandehygge og mekanik" 
og hver torsdag formiddag 
"Historie-café", fortæller for-
midler Janne Clausen Han-
sen fra biblioteket i en pres-
semeddelelse.

Målet er at skabe fællesska-
ber for ældre, som giver me-
ning, og som den enkelte har 
glæde af.

Arrangementerne er sam-
tidig en del af et videnspro-
jekt, hvor Tænketanken 
Fremtidens Biblioteker un-
dersøger, hvordan bibliote-
ker kan være med til at ska-
be nye fællesskaber for ældre. 

Fortid og fremtid
Til Historie-caféen 

har man fået fat i en række 
lokale folk, der kan fortælle 
om Varde før i tiden og sæt-
te gang i snakken om, hvad 
man selv husker fra ”før i ti-
den”.

I Mandehygge og mekanik 
skal der både være mulighed 
for at eksperimentere med 
mekanik og udveksle me-
ninger. Hvordan program-
merer man f.eks. en robot, 
kan teknologiske landvin-
dinger forbedre ældreplejen 
og hvordan ser kommunens 
største virksomhed ud fra in-
dersiden?

Hvis man kunne tænke sig 
at være med, er der stadig le-

dige pladser, og det er gratis. 
Man kontakter Janne Clau-

sen Hansen på jaha@varde-
bib.dk tlf.: 7694 6914. /exp

Man kan jo samles om andet end peddigrør
Kulturelle fællesskaber om lokalhistorie og teknologi skal give ældre gode, meningsfulde timer sammen.

Boulevardbebyggelserne og biblioteket står i fællesskab bag de nye tilbud til ældre. Foto: varde 
Bibliotek

VardE: Kunstnergruppen K5 
ved Bente Lyhne, Bodil Lis-
beth Thomsen og Lotte Hol-
ten udstiller i kunsthal varte. 

Der er finissage lørdag 
den 29. april mellem 10 og 
15, og sidste udstillingsdag 
er søndag den 30. april.

K5s udstilling sætter spot 
på fænomenet VAND i for-
hold til tid, form og rum. 
Med forskellige kunstneri-
ske udtryk - skulptur, instal-
lation, video, maleri og akva-
rel - samt tekster der samler 
sig om emnet, skabes en to- 
og tredimensionel udstilling, 
med fokus på det æstetiske 
og det perceptuelle.

Temaet er født ud af en 
række dialogmøder, hvor 
kunstnerne har belyst emnet 
ud fra både sociale, kulturelle 
og personlige perspektiver.

Med de forskellige kunst-
neriske medier og tekster, 
der samler sig om emnet, 
skabes der en to- og tredi-
mensionel udstilling, der ta-
ger udgangspunkt i det æste-
tiske og  perceptuelle. 

De tre kunstnere bag ud-
stillingsgruppen K5 H20 har 
hver en mangeårig kunstne-
risk praksis bag sig. 

De mødtes under et kom-
positum i KKArt-regi.

Udstilling om 
forvandling

VardE: Efter flere forespørgs-
ler holder kunstner Bodil Lis-
beth Thomsen nu to work-
shops i fiberbeton i Kunsthal 
VARTe.

Fiberbeton bruges ofte til 
byggeprojekter, men flere 
og flere kunstnere anvender 
materialet til at lave skulptu-
rer af, da det er stærkt og me-
get holdbart. 

Nu får man mulighed for at 
lære at lave sine egne skulp-
turer i fiberbeton, når Bodil 
Lisbeth Thomsen introduce-
rer de teknikker, hun bruger.

De to workshops er i week-
enden den 29. og 30. april kl. 
10-15. 

Pris inkl. materialer: 250 kr. 
pr. dag. 

Tilmelding senest 26. 
april pr. mail til bodil_lis-
beth_thomsen@hotmail.
com eller på tlf. 5151 7511. /
exp

Lær at lave 
skulpturer i 
fiberbeton

På to workshops i kunsthal 
vARte kan man prøve kræfter 
med skulpturer i fiberbeton. 
Foto: kunsthal vARte


