
Nytårskur i Billum  

Sogneforeningen afholdte nytårskur onsdag aften i BrugsKunsten og 
gjorde status over 2019, hvor formand Jørgen Hansen kunne berette om 
et år, hvor det er gået rigtig godt. Der har været en markant udvikling af 
byen. 
 
Rema1000 åbnede i marts, og har udmærket sig ved at have den højeste 
overskridelse af omsætningsbudget blandt alle Rema1000 butikker i 
Danmark. Der er 30 ansatte og de har solgt 166.000 bananer og 41.000 
liter minimælk indtil nu.  
 
Vi fik også ’Grillen i Billum’, der har glædet mange Billum-borgere, og 
andre der kommer forbi. Grillen har stor succes med sit menukort, der 
netop er udvidet med dagens ret. Grillen beskæftiger 10 ansatte og indtil 
nu er der forbrugt 1200 flasker ketchup.   
 
Der er  fortsat stor opbakning til Billum Friskole, der har 65 elever og 21 
børn i SFO’en. Der er nu 17 børn i børnehaven, og 4 vuggestuebørn. 
Støtteforeningen har indkøbt en 9 personers bus, til kørsel af elever i 
Esbjerg og Oksbøl. I 2020 er der også en kørselsordning for børn fra 
Varde by.  
 
Indenfor de sidste 3 år er der skabt 50 arbejdspladser, svarende til 25 
fuldtidsjobs. Det er godt gået. Den udvikling kræver også at vi har 
Danmarks bedste pengeinstitut i byen. Og det har vi. Spar Kronjylland 
blev udnævnt til Landets bedste pengeinstitut i 2019 og vi er sikre på at 
lokalafdelingen har en stor andel i den kåring.  
 
Billum har fået en danmarksmester i naturformidling, da naturvejleder 
Jonas Gadgaard, også kaldet Naturnørd, er bosat i Billum. Ikke nok med 
at vi har en danmarksmester i byen, vi har også en europamester nemlig 
Jozsef Csikos, der er europamester i compoundbue, i 3D skydning.  

Fjordgård Vin og Vadehav har også gjort det godt i 2019. De deltog i den 
store vinkonkurrence – PIWI International - som holdes hvert år i 
Tyskland. Der deltog cirka 160 vinavlere, med 350 vine fra 17 lande. 
Resultatet blev sølv for Hvidvin 2017 og guld for Rosé 2018. 

Enghavegård Osteri og Gårdbutik vandt en bronzemedalje for deres Ho 
Ost ved nordisk mesterskab for oste.  

Nordly Holding ved Thomas Clausen og Karsten Linddal blev igen tildelt 
en Gazelle, ligesom de fik i 2018. Dvs. at de over en 4-årig periode har 



haft en positiv vækst og har fordoblet omsætningen over 4 år. Ganske 
flot klaret. 

Hussalget går også godt i Billum. Ifølge Henrik Sylvestersen fra EDC 
Varde, er det faktisk nemmere at sælge huse i Billum end i Varde. En 
gennemsnitlig liggetid for et hus i Varde er 180 dage. I Billum er den 100 
dage.  

Jørgen Hansen takkede alle dem, som har gjort et stykke frivilligt arbejde 
i årets løb, det er uvurderligt og vigtigt for at få ting til at lykkes og skabe 
fortsat udvikling for Billum Sogn.  

 
Majbritt Haubro og Anja S. Pedersen fortalte om Cafeteriet i Billum 
Hallen, som de driver på frivillig basis med 6-7 andre hjælpere. De har 
haft et overskud på 30.000 kr. i 2019, og overskuddet går til byens børn 
og unge. En del af overskuddet går til støtte til projekt ’Midtpunktet’, som 
bliver et samlingssted for børn og unge i byen og der er doneret 5.000 kr. 
til Støtteforeningen og sponsoreret sodavand til spillere fra Team Vest.  
 
De opfordrer til at komme i cafeteriet, hvor man både kan købe Jydekaffe 
og Københavnerkaffe. Og så går de efter at stikke grillens salg af ketchup. 
De fik ros for den store indsats, det er hyggeligt at komme i cafeteriet og 
deres arbejde har stor betydning.  
 
Henrik Vej Kastrupsen fra Lokallisten, var aftenens sidste taler. Han er 
byrådspolitiker og formand for Borger- og Erhvervsforeningen i Oksbøl.  
Han ønskede tillykke med de mange positive resultater i Billum og gav 
en status på arbejdet i Varde Kommune, hvor det også går godt. ”Tænker 
man over de mange opgaver, som kommunen løser og de mange 
mennesker, som kommunen er i kontakt med hver uge, så er antallet af 
klager meget få. Så vi kan vel godt være tilfredse - også her i Billum?”, 
spurgte Henrik Vej Kastrupsen. Svaret kom han selv med. 
 
”Jo, vi bør overordnet være tilfredse, men hvorfor er det så, at vi alligevel 
føler, at vi står i stampe, at vi ikke rigtig kommer videre med vores 
udvikling?”. Han forklarede, at han gerne vil skabe en bedre balance i den 
måde pengene fordeles på i Varde Kommune. Kommunen har siden 
kommunesammenlægningen i 2007 og frem til 2018 brugt godt 5 mio. 
kr. i Billum Sogn på anlægsudgifter. I samme periode er der brugt 750 
mio. kr. på anlægsudgifter i Varde by. ”Når man taler om kernevelfærd 
f.eks. skoler og plejehjem, så giver det ikke mening at sammenligne disse 
tal fra by til by, men man kan godt sammenligne, hvor mange penge, der 
er brugt på byudvikling og i særdeleshed byforskønnelse”. 
 
Henrik forklarede, at der er investeret kr. 1.200, - pr. borger til 
byudvikling i Billum. Til sammenligning er der brugt kr. 11.641, - pr. 



borger i Varde by. Kigger på man byforskønnelse er der ikke brugt en 
eneste krone i Billum, mens man i Varde by har anvendt ca. kr. 4.500, - 
pr. borger. ”Vi ønsker ikke millimeterdemokrati, men det her er 
simpelthen helt skævt”. Det er ikke måden, hvorpå vi skaber en hel 
kommune”, understregede Henrik. Lokallisten ønsker en bedre balance 
og foreslår, at hver by får tildelt 200 kr. pr borger, som Udviklingsrådet 
skal administrere i samråd med byerne i Udviklingsrådets område. ”Vi 
står overfor et generationsskifte, og hvis vi skal have de unge til at 
involvere sig, så skal de have indflydelse og nogle midler at arbejde med. 
Lad os vise byerne den tillid” afsluttede Henrik. 
 
Jørgen Hansen takkede for det fine fremmøde til årets Nytårskur, og 
opfordrede til at komme til Sogneforeningens generalforsamling, der 
holdes på Billum Kro d. 27/2 kl. 19.  


