
Varde Kommune inviterer til Strategiseminar om 
udviklingen af Vardes vision 2030

Sammen med Varde Byråd vil jeg gerne invitere dig 
til et strategiseminar, hvor vi sammen skal arbejde 
med, hvordan Varde Kommunes nye vision skal se ud.  

Strategiseminariet afholdes for udvalgte repræsen-
tanter for Varde Kommunes erhvervsliv, kultur- og 
foreningsliv, institutioner, udviklingsråd, byråd 
med flere.

Vi vil på dagen arbejde med tre scenarier for Varde 
Kommunes fremtid. Scenarierne er udviklet på 
baggrund af en kortlægning af kommunens styrker. 
Formålet er, at vi sammen skal tænke i innovative 
baner og forestille os fremtiden for Varde Kommune.

Succeskriteriet for dagen er, at Varde Byråd får tilført 
nye ideer til den videre visionsproces, og at deltag-
erne går berigede fra seminaret.

Styrkerne viser vejen
Varde Kommune har allieret sig med Stagis A/S, som 
driver processen hen mod en ny vision for kommunen. 
Gennem de seneste uger er der blevet gennemført 
en kortlægning af Varde Kommunes autentiske styrker, 
hvor borgere, erhvervsliv, forenings- og kultur- og 
uddannelsesinstitutioner er blevet interviewet om 
kommunens styrker. Resultatet er en analyse af Varde 
Kommunes autentiske styrker, som er blevet 
præsenteret for byrådet d. 14. maj. 

Næste del af processen er strategiseminariet, som 
du forhåbentlig vil være en del af. Her skal der 
tænkes innovativt, når vi skal forestille os fremtiden 
for Varde Kommune. 

Visionsprocessen fortsætter i august 
– tag venner og familie med
Efter strategiseminariet afholdes der et stort Visions-
forum d. 27. august, hvor borgere i Varde Kommune 
har mulighed for at komme med input til politikerne, 
inden den endelige vision besluttes af byrådet i 
begyndelsen af oktober. 

Tilmelding
Ønsker du at være med i udviklingen af Varde 
Kommunes fremtid skal du sende en mail med dit 
navn, e-mail og tlf. til komud1@varde.dk, senest 
den 26. maj. Når du er tilmeldt, vil du få tilsendt 
det endelige program for dagen. 

Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen

Erik Buhl
Borgmester (V)
Varde Kommune
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Kære borgerforeninger

Kom med på visionsforum 
- sammen skaber vi fremtiden

Vi er lige nu ved at sætte en retning på Varde Kom-
munes vision for fremtiden, og i den forbindelse har 
vi brug for at høre din mening. 

Vi har arbejdet med forskellige scenarier for fremti-
den, der kan tegne kommunens profil fremover. 
Scenarierne bygger på kommunens autentiske 
styrker, som er:

•	 Tryghed	og	indre	ro
•	 Fælleskab	og	foreningsliv
•	 Vesterhavet	–	den	rå	og	aktive	natur
•	 Turisme	ved	Vesterhavet
•	 Sundhed	og	trivsel	

Vi har brug for dig
Den nye vision vil få stor betydning for vores fælles 
fremtid	i	kommunen	–	også	for	erhvervslivet,	for-
eningslivet, skoler, børnefamilier og meget mere. Vi 
vil derfor også gerne høre din mening om, hvordan 
vi gør visionen konkret og stærk. 

Vi håber, du vil deltage i et visionforum, hvor du 
sammen med en masse andre borgere, kan fortælle 
os, hvordan du ser Varde Kommune i 2030. 

Visionsforummet finder sted på Varde Kaserne 
onsdag	den	27.	august	kl.	17.00	–	21.00.	Der	er	
ankomst og registrering fra kl. 16.30. 

Hvad skal der ske?
På visionsforummet vil vi sætte forskellige frem-
tidsscenarier til debat både i mindre grupper og i 
plenum. 

Vi håber, du har lyst til at komme og sætte dit præg 
på, hvordan vores fælles fremtid skal se ud. 

Du kan se programmet og tilmelde dig på 
www.vardekommune.dk/varde2030 
Du kan følge arbejdet med visionen på
www.facebook.com/varde2030 

Sidste frist for tilmelding er fredag den 22. august.

På byrådets vegne

Erik Buhl
Borgmester


