
BEVARINGSFORENINGEN FOR VARDE 

 

 

INVITATION 
 

Varde Håndværker & Industriforening og Bevaringsforeningen for Varde 
Inviterer til en spændende foredragsaften 

 

Hvorfor og hvordan bevarer man et bevaringsværdigt hus? 

torsdag den 27. oktober 2022 kl. 16.30 
i Salen i Medborgerhuset, Storegade 57 i Varde. 

 
Arrangementet er gratis og åbent for alle. 

Man skal dog lige tilmelde sig på forhånd af hensyn til pladser og traktement. 
 

Tilmelding kan ske via mail til formanden for bevaringsforeningen på: 
bevardet@outlook.dk senest den 20. oktober 2022. 

 
Program: 
1. kort præsentation af Håndværker- & Industriforening og Bevaringsforeningen for Varde 

2. kort præsentation af oplægsholderne Arne Høi og Mads Okking 

3. oplæg ved Arne Høi 

• ’Bevaringsværdier i bevægelse’: Hvad vil vi gerne bevare – hvorfor og hvordan? 
4. kort pause 

5. oplæg ved Mads Okking 

• ’Bevar mig vel’: hvorfor er det vigtigt at bevare det gode håndværk og hvordan gør vi det, uddan-
nelsesmuligheder for håndværkere og meget mere. 

6. spørgsmål og afrunding 

 

 
Vi håber at mange vil tage imod dette enestående tilbud, og vi tror, at de to oplægsholdere helt sikkert vil få 
deltagerne til at gå hjem med ny viden. Og som sagt. Det koster kun et par timer af din dag. 

Arne Høi er uddannet arkitekt. Han har igennem sit faglige 
virke arbejdet med bygningsbevaring og har en baggrund in-
denfor rådgivning, forvaltning, undervisning og forskning. 
Arne Høi er i dag institutleder på Det Kongelige Akademis in-
stitut for Bygningskunst og Kultur og har tidligere være kon-
torchef i Kulturstyrelsen med ansvar for bl.a. bygningsfred-
ning. Arne Høi var også i en årrække leder af Center for Byg-
ningsbevaring i Raadvad. I sit virke har han medvirket ved en 
række markante kulturarvsprojekter over hele landet og 
skrevet en række vejledninger og publikationer. 

Mads Okking er udlært murer og stenhugger og en kombi-
nation af de 2 fag har givet ham en solid viden indenfor 
bygningsbevaring. Han har arbejdet inden for byggebran-
chen siden 1999 og beskæftiget sig en del med fredede og 
bevaringsværdige bygninger. Som murersvend arbejdede 
han på både store og små pladser. Han er formand For-
eningen for Bevaringshåndværkere og arbejder i øjeblikket 
som udviklingskonsulent for Dansk Håndværk, som er en 
arbejdsgiverorganisation indenfor byggeri og industri, hvil-
ket han har gjort siden januar 2017. 
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