
KÆMPEPAKKE MED 36 STK.

Pr. pakke 

4995

Kyllingespyd 
Teriyaki

SPAR 
40,-

www.kvicklyvarde.dk
Tilbudene gælder fra onsdag d. 10. august til og med lørdag den 13. august 2016. Vi 

tager forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringerog udsolgte varer.

Foreningen 

Frivillighuset

Frivillighuset - Den fælles plaf orm...
...for alle sociale og sundhedsmæssige  

foreninger i Varde Kommune

KONTAKTINFO:
Tlf.: 75 21 21 85
Mail.: lbs@ frivillighuset-varde.dk

Har ah ængigheden...
 taget kontrollen over dig og dit liv?
   SMART møde i huset hver torsdag kl. 19-20.30
    www.smartrecoverydanmark.org

KONTAKTINFO:

Har ah ængigheden...

www.smartrecoverydanmark.orgwww.smartrecoverydanmark.org

WWW.FRIVILLIGHUSET-VARDE.DK

FRIVILLIG-
BØRS 

ØLGOD

FrivilligBørs Ølgod - FrivilligBørs Ølgod - FrivilligBørs Ølgod

Den Nationale Frivillighedsdag 
markeres i år med 
FrivilligBørs Ølgod 

Torsdag den 
29. september 2016

Følg linket på vores 
hjemmeside for mere info! 

Storegade 25b - 6800 Varde - Tlf. 75 21 21 85

Agriteam Varde ApS

Ejendomsmæglerfi rmaet
Mulbjerg, Tølle & Valsted 
Skansen 10, 6800 Varde 
Tlf.: 7521 1644 
varde@agriteam.dk
www.agriteam.dk/varde

KØB, SALG 
OG VURDERING 
AF ALLE TYPER 
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AGRITEAM SÆLGER LAND OG BY

B.T’s Rengøring
Rengøring til både private og
erhverv samt miljørigtig
vinduesvask!

Tlf. 27 57 24 13
www.btrengoering.dk

Kontakt os for et
uforpligtende tilbud

varde.lokalavisen.dk

Tirsdag den 9. august 2016 ■ Uge 32, 13. årgang ■ Til alle husstande

Farlig vej sikres 
med 2 minus 1

2

Nu kan hele 
familien træne 
i bokseklubben

12

Sådan holder 
skolechefen 
sommerferie

12

VARDE

Læs boligavisen 

i denne uge

14 ton 
kulturforståelse 
på Torvet
STORSLÅET: I morgen rykker 
en 14 ton skulptur ind på Tor-
vet i Varde. Den har citater fra 
Biblen, Toraen og Koranen, og 
er hovedværket i kunstudstil-
lingen Abrahams Børn, som 
åbner på lørdag. Fundamen-
talism hedder værket, og det 
skal skabe opmærksomhed 
om udstillingen, der skal få os 
til at snakke om kultur og reli-

gion og bedre forstå kristen-
dom, jødedom og islam. Også 
Vardes skolebørn kommer til 
at debattere kunst, religion 
og kultur, for emnet bliver del 
deres timer. 

Kunstneren Jens Galschi-
øt er efterhånden Vardes hus-
kunstner. Det er også ham 
med 550 plus 1 og HC Ander-
sen som kvinde. 

Syrisk flygtning  
debuterer med teaterstykke
KULTURMØDE: Fajar Slou har 
skrevet et teaterstykke, som 
skal få os til at forstå, hvad det 
vil sige at være lygtning. Han 

bruger både komedie og tra-
gedie og fortællende engle, 
som sørger for, at publikum er 
med, hvad enten deres sprog 

er arabisk eller dansk. Stykket 
opføres på lørdag, og selv om 
det ikke er del af udstillingen 
Abrahams Børn, passer det 

som fod i strømpe, for Fajar vil 
også skabe forståelse mellem 
kultur og mennesker.
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