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VARDE

Frivillige
skal rydde
op på
stranden
Af Hans Jørn Kristensen
redaktion.varde@jv.dk

VARDE: Varde Kommune inviterer alle engagerede borgere til oprydningsdag på
Henne Strand og Vejers
strand den 21. september
kl. 10-13. Efter indsamlingen er kommunen vært ved
sandwich og vand.
Bag indsamlingen er foruden kommunen Hold Danmark Rent og Miljøministeriet.
Indsamlingen skal sætte
fokus på problemet med
henkastet affald.
– Kommunens kystlinje er
blandt de mest besøgte, så
vi har alle en stor interesse i
at holde stranden ren til
glæde for både turister og
lokale. Jeg håber, mange vil
bakke op, siger formand for
udvalget for Plan og Teknik,
Preben Olesen (V).
Formålet at få frivillige til
at opsamle og registrere det
affald, der ligger på strandene. Det er et pilotforsøg,
men ønskes udvidet i 2014,
hvis indsamlingen bliver en
succes. Den skal ikke forveksles med strandrensningen, grundejerforeningerne
har i foråret. Den vil kommunen holde fast i samtidig
med, at det nye initiativ udvider indsatsen for at sikre
rene strande, siger Preben
Olesen.
Indsamlingen på Henne
Strand er fra Henne Mølleå
og en km mod nord. Mødested: P-pladsen ved Henne
Mølleå badehotel. På Vejers
Strand fra nedkørslen til
stranden og ca. 1 km mod
syd til Røde Kors bygningen. Mødested: Nedkørslen
til Vejers Strand.
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Hoteller fik tocifret
fremgang i gæster
Overnatninger: En tocifret vækstrate er en realitet på badehotellerne vest for Varde. De gik 11,6 procent
frem i juli, der er den absolutte højsæson.
Af Morten Nielsen
Tlf. 7211 4381, mni@jv.dk

Der var langt mere halløj på
badehotellerne i Varde
Kommune i højsæsonen i år
end tidligere. I juli gik badehotellerne nemlig frem med
hele 11,6 procent. Det var
langt bedre end Danmark
som helhed, hvor hotellerne
gik frem med mere beskedne 1,8 procent.
Ifølge Vardes turistchef
Colin Seymour spiller flere
faktorer ind.
–Vi har lavet massivt prarbejde for hotellerne i Vi-

sitWestDenmark, siger han.
Det vil sige, at der er inviteret norske, svenske, tyske
og danske journalister til
området, og det har skabt
interesse.
Også landsstævnet i Esbjerg dryppede på hotellerne i Varde og er noget af forklaringen. Og endelig var
vejret til bikini og badebukser i juli.
– Vi fik gang i den første
uge af juli, normalt er stille,
på grund af landsstævnet,
siger Per Buck fra Klithjem i
Vejers.
Her har der været en stig-

ning på 15 procent til 1386
overnatninger i juli. Det betyder, at de 60 senge er så
godt som fuldt udnyttet
– Vi har været stort set udsolgt fra juli til august, siger
Per Buck.

belte.
Hotellet har 48 senge og
beskæftiger 16 personer i
højsæsonen.
Hoteller vejer ikke så

tungt i kommunen, men der
er dog tale om 8538 overnatninger. På campingpladserne i Varde overnattede
230.593 i juli.

12,5 procent
På Henne Mølleå Badehotel
oplyser direktør Casper Rosendahl, at hotellet har haft
en fremgang på 12,5 procent i juli.
– Da det gode vejr kom,
var udsolgt på tre dag, siger
han og tilføjer, at der nok
kunne være solgt det dob-
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Overnatninger i juli
■ Der var 8.553 hotelovernatninger i Varde 2013
■ Der var 7.645 i 2012
■ Det er en fremgang på 893
■ På landsplan der 1.701.717 hotelovernatninger i juli 2013.

Frellofrise
dækker stillads
VARDE: Mens det gamle
rådhus på torvet bliver renoveret, får borgerne en
kulturel oplevelse.
Stilladset bliver nemlig
pakket ind i en 35 meter
lang og seks meter høj frise
med Frello-motiver. Det er
medlemmer af Varde Fotoklub, der har foreviget Frello-motiverne i forbindelse
med en dokumentation af
hans værker, og Varde Udviklingsråd har stået for
design af frisen. Desuden
er Varde Handel og Varde
Kommune involveret i projektet.
– Når frisen bliver taget
ned omkring 1. december,
skal den bruges til en Frello-mur i forbindelse med
Varde Museums store udstilling i anledning af Otto
Frellos 90 års fødselsdag i
april 2014, siger formanden for udvalget for kultur
og fritid, Lisbet Rosendahl
(V).

Det er ved at være sidste mulighed for at opleve kunstruten i Ål Plantage.

Privatfoto

Sidste mulighed for at se kunstrute
Ål Plantage: Kunstrute om den tidligere flygtningelejr,
som lå der efter Anden Verdenskrig.
Af Hans Jørn Kristensen
redaktion.varde@jv.dk

OKSBØL: Gennem sommeren har man i Ål Klitplantage
kunnet opleve en kunstrute
om den tidligere flygtningelejr, som lå der efter Anden
Verdenskrig. Det er ved at
være sidste mulighed for at
opleve ruten med fotografi
og poesi, da projektet slutter den 22. september.

Kunstnerne bag, Niels Linneberg og Kate Skjerning,
vil invitere til en sidste tur
nu, hvor skoven står i efterårsfarver.
En af de fotograferede
modeller skulle i weekenden lige nå et tredje besøg.
Jens Peter Madsen, Odense,
var tilfældigvis i Brugsen i
Oksbøl en af de dage, der
blev fotograferet.
Denne gang kom han
sammen med en tidligere
kollega for at dele oplevelsen med ham, idet kollegaen er tidligere flygtning fra
Østpreussen.
De to har haft mange samtaler om at forlade sit fædrene land, og om at være flygtning i eget land.

– Det blev nøjagtig lige så
gribende, som jeg havde
drømt om, siger Jens Peter
Madsen. Fotostaterne virkede endnu mere fantastiske,
fordi de stod så klart og lysende i den dunkle skov. Jeg
følte, at vi var et fantastisk
spejl af den tilfældighed,
grusomhed, skræk og meningsløshed, som de børn,
man kan læse om i digtet,
var blevet ramt af.
– Jeg er grebet af den vilje
til at anerkende andre mennesker og folks frygt og
smerte, som kunstværket
fortæller mig. Det er ikke
medlidenhed, som når vi
nøjes med at give et pengebidrag til den næste indsamling til flygtninge, men
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Positiv respons
■ Kate Skjerning har kun fået positiv respons og siger, at det
ser ud til at have været en god oplevelse for alle involverede.
Hun har især fået mange tilkendegivelser fra modeller. Da de
først fik vænnet sig til at »hænge« ude i skoven, har mange af
dem gået aktivt ind projektet, og har lige som f.eks. Jens Peter
Madsen selv vist venner og familie rundt.

Anke Spoorendonk
Der har været mange rundvisninger i projektet af f.eks. velgørenhedsgrupper, lokalt interesserede og selvfølgelig kunstinteresserede.
Kate Skjerning har selv bl.a. vist den slesvig-holstenske kulturog europaminister Anke Spoorendonk rundt.
anerkendelsen af, at kun tilfældigheden afgør, om det

kunne være os selv, som
blev ramt at tragedien.

