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Udsalget
starter

torsdag
den 30. juni

kl.10

dU sparer let

50%
eller mere

torsdag, fredag
og lørdag

20%
�å ikke nedsatte varer

på varer til en værdi af over kr. 500,-

gives 20% rabat hele ugen

VARDE: Fredag var der fernisering på Varde Kunstforenings udstilling med Jens Galschiøt, kunstneren fra Odense, der er

kendt for kunst med et politisk budskab. Og værkerne i kunstsalen på Sct. Jacobi Skole vil da også alle sige noget og

efterlader beskueren med noget at tænke over. Udstillingen løber frem til den 31. august, og den 13. august støder Jens

Galschiøts religiøse værk Fundamentalism til på Varde Torv. yti

Foto: Chresten Bergh

Udstilling med eftertanker
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Sommerudsalget STARTER TORSDAG DEN 30. JUNI KL. 10.00

Søndag 3. juli er Varde
BMX vært for DM i
BMX. 

Her kommer der
kørere og publikum fra

både nær og fjern; faktisk
forventer klubben at kunne
byde mellem 250 og 300
kørere velkommen og helt
op til 2000 tilskuere. 

Vardeklubben selv stiller
med et godt hold, skriver
de i en pressemeddelelse,
men om man også kan
præstere en ny danmarks-
mester, vil man dog ikke
lægge hovedet på blokken
for. 

– I BMX er intet afgjort
før målstregen i finalen.
Du kan misse den vigtige
start på gaten, der kan ske
styrt foran dig, eller du kan
blive presset ud af banen i
et sving. Om vi får en ny
dansk mester vil vi se sidst
på eftermiddagen på søn-

dag, når finalerne er kørt.
Vi har selvfølgelig lidt
hjemmebanefordel, da
vores egne kørere kender
banen rigtig godt, men alt
kan ske i BMX. Du skal
også gerne lige have heldet
lidt med dig på dagen,
fortæller formanden for
Varde BMX Klub Jesper
Jensen via pressemeddelel-
sen.

Lørdag 2. juli køres der
jubilæumsløb, idet klub-
ben har 20 års fødselsdag. 

Der er åbent fra klokken
10.30 lørdag, og DM be-
gynder søndag klokken
13.00. 

Der er gratis adgang for
publikum hele weekenden,
og man kan bevæge sig
hele vejen rundt om banen. 

BMX inviterer til DM og jubilæumsløb
SPORT: Varde BMX venter det helt stor rykind den kommende weekend.

Af Christine Aagaard-Kragh

CAK@ugeavisen.dk

Klar - parat - start! PR foto

Gode råd
til feriebørn

VARDE: Skolebørn, der går
og keder sig i sommerferi-
en, får også i år hjælp af
kommunen til at komme
ud af den uheldige tilstand.

Hvad der tilbydes af ad-
spredelser ses i sommerens
VAKS-program, der er klar
med "spændende og gode
aktiviteter for kommunens
skolebørn", som det hedder
i en pressemeddelelse i
forbindelse med udgivelsen
af VAKS-programmet.

Aktiviteterne i program-
met planlægges af mange
forskellige frivillige for-
eninger, Varde Bibliotek,
fritidscentre i kommunen
og Varde Museum.

VAKS-programmet kan
hentes på kommunes
hjemmeside. bec


