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Formandens forord
”Hel fyrtårnskommune gør sig lækker”. Sådan lyder overskriften på Varde Byråds grundlag for perioden
2018-2021. Den overskrift er blevet bearbejdet i byrådets udviklingsstrategi i ni strategiske målsætninger
og nu i Udvalget for Kultur og Fritid, hvor vi har valgt fem temaer for at gøre byrådsgrundlaget og
udviklingsstrategien konkret. Med temaerne kommer vi godt rundt i Kultur og Fritids opgaver: foreninger
og folkeoplysning, samspillet med turismeudviklingen og aktiviteter uden for, det nye samarbejde med
sundhedsområdet, som vi vil bringe fra spire til blomst, det veletablerede samarbejde med dagtilbuds- og
skoleområdet, som vi kaster nyt lys på samt ikke mindst vores bidrag til, at det skal være godt at bo og være
aktiv i hele Varde Kommune. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitikken nævner specifikt konkrete fokusområder
og indsatser under temaerne. Men her skal vi huske på, at kulturen er meget mere end indsatser. Kulturen
er også hverdagskultur.
Hverdagskulturen, som vi møder, når børnene går til sport i den lokale forening eller musikundervisning på
Musik & Billedskolen. Når vi låner den nyeste krimibog eller møder forfatteren på biblioteket. Når vi
besøger det lokale museum eller samles om et fælles arrangement i lokalområdet. Vi arbejder altid på at
skabe de bedste rammer og muligheder for fritidsliv, idrætten og kulturen.
Med venlig hilsen
Mads Sørensen
Formand for Udvalget for Kultur og Fritid

Temaer i Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik 2019-2021
Danmarks bedste foreningskommune
Temaet understøtter byrådets ambitioner om at støtte stærke lokalsamfund, hvor alle tager fat, og at i
Varde Kommune står vi sammen. Her har foreningslivet en helt særlig placering ved både at være lokale og
nære, men også ved at kunne gå på tværs af hele kommunen. I 2021 skal effekten være, at Varde
Kommune er kommet i top 15 i DIF’s kommuneundersøgelse mod en placering som nr. 41 i 2017.
Fokusområder/indsatser der udmønter temaet

-

Vi prioriterer en tæt dialog med foreningslivet, vores fire råd og SIV om indsatser og fokusområder
under temaet
Vi hæver lokaletilskudsprocenten fra 75 til 80%
Vi skaber gejst, viden og netværk gennem et foreningsmøde hvert år
Vi synliggør foreningerne gennem ”Månedens forening i fokus”
Vi støtter udviklingsprojekter i hallerne med sammenlagt 2 mio. kr. i perioden 2019-2021
Vi fortsætter med digitalisering/automatisering af ressourcekrævende led imellem haller,
foreninger og kommunens forvaltning
Vi har fokus på at skabe sundhed og udvikling i foreningerne

Der vil løbende komme nye fokusområder og indsatser til.

Kulturturisme
Temaet understøtter byrådets ambition om at blive Danmarks bedste turismekommune og med
kulturturisme mener vi kultur, kunst, outdoor og idræt. Ved at satse på kulturturisme skaber vi bedre tilbud
og services til Varde Kommunes egne borgere, det har vi set med Tirpitz. Det skal være muligt for turister at
møde kulturelle tilbud i hele kommunen. I 2021 skal effekten være, at turisternes tilfredshed med
attraktionerne i Varde Kommune er steget og at en større andel af turisterne besøger Varde Kommune for
de kulturelle oplevelser.
Fokusområder/indsatser der udmønter temaet
-

Vi støtter opførelsen af Danmarks Flygtningemuseum
Vi går i gang med at planlægge det militærhistoriske museum i Nymindegab
Vi laver Wadden Tide i 2019 i samarbejde med Kulturregion Vadehavet
Vi laver Middelalderfestival i 2019 og 2021
Vi støtter folkedansernes landsstævne i 2019 og DM i badminton for Ungdom i 2018-2020.
Vi forbedrer formidlingen ved og af kommunens skulpturer, seværdigheder og naturherligheder
Vi støtter kortlægning og overblik over aktiviteter og arrangementer i kommunen i samarbejde
med ProVarde, forvaltninger og foreninger f.eks. i form af et kulturkort
Vi støtter flere aktiviteter i naturen i samarbejde med vores foreninger
Vi støtter tiltag, der fremmer kulturturisme

Der vil løbende komme nye fokusområder og indsatser til.

Sund kultur for hjerne og krop
Temaet understøtter byrådets ambition om at arbejde med sund kultur for hjerne og krop. Allerede nu
bidrager foreninger, kulturinstitutioner, idrætsfaciliteter m.fl. i meget stort omfang til folks sundhed,
mentale helbred og evne til at mestre livet. Vi ønsker at bruge kulturens, fritidslivets og idrættens iboende
kraft og værdier til at nå flere i et samarbejde på tværs af faggrænser. I 2021 skal effekten være et øget
samarbejde på tværs om indsatser, der kommer borgerne til gavn.
Fokusområder/indsatser der udmønter temaet
-

Vi arbejder sammen med idrætsforeningerne, aftenskolerne og Center for sundhedsfremme om
kurser inden for kultur og sundhed
Vi laver aktiviteter rettet mod demente sammen med Social og Sundhed
Vi breder Hold hjernen frisk konceptet ud til alle filialbiblioteker
Vi har generel fokus på kultur og idræt som trivselsfaktor i forhold til borgere i alle aldre

-

Vi indgår i samarbejde med Børn og Læring omkring idrætslige og kulturelle tiltag, der styrker børns
trivsel og dannelse
Vi vil skabe muligheder, så foreningerne kan udbygge arbejdet med borgernes sundhed
Vi vil støtte op om foreningernes intentioner for at arbejde bredt indenfor den voksende ældre
befolknings gruppe

Der vil løbende komme nye fokusområder og indsatser til.

Den røde tråd i læring
Temaet understøtter byrådets ambition om at børn og unge skaber fremtiden. Vi har i mange år haft fokus
på betydning af tidlig indsats, på betydning af dannelse og læring, på betydning af kreativitet, leg og fantasi.
I den tidlige indsats kan der ses en tydelig effekt hos børnenes kompetencer, når de møder mange
forskellige kulturelle udtryksformer. Det er særligt gennem mødet med kulturen og foreninger får børnene
en forståelse for sig selv og omverdenen. Læring og dannelse foregår dog gennem hele livet, hvor kultur og
fritid er særlige arenaer til at opdage nye sider af sig selv, til at udvikle sin egen identitet og dannelse livet
igennem. I 2021 skal effekten være at vi arbejder mere integreret i forhold til udvikling af tiltag til dagtilbud
og skoler.
Fokusområder/indsatser der udmønter temaet
-

Vi arbejder med at lave sammenhængende kulturrygsække i hele 0-15 års området (fra dagtilbud til
9. kl.)
Vi arbejder med at etablere en musikprofilklasse og musikvalgfag på højt niveau i samarbejde med
Børn og Læring
Vi samarbejder med ungdomsuddannelserne om at hæve elevernes informationskompetencer og
kritiske tilgang til viden og fakta
Vi arbejder på at udvikle et program for en musicaltalentlinje på MGK-niveau
Vi støtter arbejdet med Børnenes Udstilling
Vi understøtter aktiviteter, der forbereder unge mennesker til at mestre livet og voksnes mulighed
for udvikling gennem f.eks. deltagelse i foreningslivet
Vi støtter en styrkelse af lokale initiativer gennem samarbejde med kommunale institutioner

Der vil løbende komme nye fokusområder og indsatser til.

Bosætning og aktiviteter i den hele kommune
Temaet understøtter byrådets ambition om, at i Varde Kommune står vi sammen og arbejder for den hele
kommune. Vi udvikler vores kulturelle tilbud i hele kommunen, så tilbuddene er så tæt på borgerne som
muligt for at understøtte det nære og den lokale identitet og ejerskab. Det sker bl.a. ved at de centrale
institutioner lægger mere aktivitet ud decentralt. I 2021 skal effekten være, at borgernes muligheder for
kulturel aktivitet, oplysning og læring er øget.
Fokusområder/indsatser der udmønter temaer
-

Vi laver kombibiblioteker i Agerbæk og Nørre Nebel
Vi støtter arbejdet med at lave kulturhus i Ølgod
Vi støtter arbejdet med at lave teater og musikhus i Varde, og derved sikre en løbende udvikling af
Kulturspinderiet
Vi støtter arbejdet med at renovere og udvide Varde Fritidscenter

-

Vi laver flere aktiviteter og arrangementer i filialbibliotekerne
Vi laver Spil Dansk ugen i hele kommunen
Vi har fokus på, at kulturinstitutionerne fortsat er tilgængelige flere steder i kommunen, med tilbud
om såvel læring, som arrangementer
Vi arbejder for fælles reklame for kommunen i samarbejde med Plan og Vækst, der varetager
kommunens bosætning- og turismeindsatser
Vi har fokus på faciliteternes rammevilkår for at sikre, at Varde Kommune har gode og
fremtidssikrede rammer for fritids-, idræts- og kulturaktiviteter

Der vil løbende komme nye fokusområder og indsatser til.

