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Byvandring - Kunst i Skjern
I forsommeren satte Skjern UdviklingsForum Qr. koder op ved alle kunst og minde sten i Skjern by. Derfor
havde Skjern UdviklingsForum lørdag den 24/8-13 inviteret til en tur gennem Skjern, for at se og høre
historierne bag stenene. Det blev en rigtig spændene tur for de 12 deltagere, der havde lyst til at gå med. Vi
startede ved Vandkunsten på Banegårdspladsen gik derfra op til Vandtårnet og tunnellen. Derfra til Bergs
plads, Nørregade, Mellemgade og Anlægget, hvor vi så og hørte om de 3 mindesten, der er der. Efter en kop
kaffe i det nymalede hus ved legepladsen gik turen til Mollys sten ved Fredsskoven videre til kirken, Navlen,
Det gamle posthus og vi sluttede turen ved Bænken ved skak brættet. Keld Vinther, der har skrevet teksten
til Qr. koderne, var turguide. Vi der var med på turen nød både turen, men især Kelds store viden om minde
og kunststenene og Skjern bys historie.

Ny Skjern Borger kåret
Så er endnu en Skjern Borger blevet kåret.
Se hvem HER

Billeder fra oprydning i anlægget
Lørdag den 11 maj 2013 var 10 frivillige i Anlægget for at rydde op.
Den lange Bøgehæk ud mod Kirkestien blev klippet ned for at få udsyn og lys ind i Anlægget.
Selvsåede træer blev klippet ned, og træer det var gået ud blev fjernet
Madpakkehus og borde bænke blev malet.
Det er blevet rigtig indbydende dernede.
Tak til dem der ydede denne kæmpe indsats.

Gelænderet til K.T. Nielsens Bro
I uge 20 var smedene i gang med at lave gelænderet til K.T. Nielsens Bro ved anlægget i Skjern.
Der blev bøjet jern på Bundsbæk Mølle. Smedene måtte have ordentligt fat for at få den vandrette stang på
gelænderet bøjet.

K.T. Nielsens Bro - Før og efter
§

| Udskriv |

Broen på Kirkestien trængte virkelig til at blive renoveret, Peter A.G.
ville gerne have hans "Barndoms bro" bevaret som den var, og det faldt fint i tråd med Dommerpanelets tanker om
at renovere de syv broer forskelligt.

Vi er så heldige at Vestjysk Smedelaug har lyst og evner til at løfte
denne opgave, de bruger mange timer på at smede rækværket efter de gamle traditioner, her ses de, med
Oldermand Jens Chr. Dybvad i midten, beundre det flotte resultat.

Det skal fejres! Så vi inviterer, sammen med ordstyrer Lars Foged til indvielse den
12. juli 2013. Lars sørger for at indvielsen af den første bro i rækken bliver en succes, der udskænkes Champagne
til Damerne med et lille stykke Kransekage til, og Øl til Herrerne, ca. 200 var mødt frem til denne festlige lejlighed.

Særligt indbudt er Elisabeth (med hat) og Peter A.G. der her svinger
hammeren så det synger i stålet, han er stor beundrer af det gamle håndværk, og får en god stund sammen med
smedene fra Vestjysk Smedelaug.

Peter A.G. fortæller om hvad betydning broen havde for ham da
Familien boede i det røde hus tæt på broen, hvad Skjern har betydet for ham, og lidt om hans far, som broen bliver
opkaldt efter.

Alle kender Kong Hans Bro, og vi håber på sigt, at få alle broer i Skjern navngivet.
Broen på Kirkestien skulle naturligvis hedde "K.T. Nielsens bro", da det var ham der byggede det flotte hus ved
siden af broen, og fordi K.T. Nielsen var en afholdt mand i byen.
Han havde en finger med i spillet, da Skjern Papirfabrik blev startet, og var medvirkende til at Skjern Tekniske
skole har det format den har i dag.

K.T. Nielsens børn, Elisabeth og Peter A.G. klipper snorene og den
smukke Bro er åben til glæde for Byen og for Borgerne.

Elisabeth havde kreeret en fantasifuld sang på melodien "Under den hvide bro" og får storebror til at synge for.
Vejret var med os, der var sang, og taler, der var fest og stemning, alt i alt en rigtig god dag.

Ny bro på vej...

I disse dage bliver brodækket til Bro nr. 2 i rækken af 7 broer til den Grønne
korridor, støbt hos Ølstrup Special beton.
Broen er en 20 tons gave til Skjern fra firmaet Hansen og Larsen.
Broen skal stå i Anlægget mellem Legepladsen og Andedammen.
Skjern Udviklings forum har lovet at fjerne den gamle træ bro på lørdag den 14. december. Kan du hjælpe
så starter vi kl. 09:00.

Kort efter bliver der banket et fundament ned i brinken, hvorefter brodækket bliver fragtet frem til stedet af
Vognmand Karsten V. Olesen, noget af en opgave da der ikke er meget plads.
Gelænderet bliver monteret først i det nye år, hvorefter Broen bliver indviet, mere herom senere.
Vi beklager at det bliver umuligt at benytte stien gennem Anlægget i et stykke tid.

Broen i anlægget fjernes
Billeder fra nedbrydningen af den gamle bro i anlægget

Søjler til broerne støbes
Den 16. december blev der støbt søjler til at bære Brodækket, både i Anlægget og til den ny Bro bag
Klokkebjerg.
Søjlerne er de 2 huller på begge sider af bredden. I Anlægget skulle man 5.5 meter ned for at få fast grund,
og ved Klokkebjerg 7.5 meter.
Begge broer er placeret ved siden af de eksisterende, så der bliver lavet nye stier.

Broen bygges
Ølstrup Special beton binder tonsvis af jern til formen der skal blive til Bro nr. 2 i Anlægget.

Brodækket er ankommet til Hansen og Larsen i Dejbjerg hvor der kan mures i tørvejr, her lægges første sten
op.

Murerne er godt i gang med at give Broen karakter.

Søjlerne som Broen skal hvile på er støbt, så man regner med at Bro dækket bliver monteret i år.

Donation fra VELUX
Det er med glæde og stolthed at Skjern Udvikilngsforum kan annoncere at have modtaget en
donation fra VELUX Medarbejderfonden på kr. 25.000 til murerarbejde på den 3. bro i Den Grønne
Korridor. Det betyder at vi er godt i gang med bro nr. 3, som bliver den bag Plejehjemmet
Klokkebjerg, der kan blive udvidet og smuk. Vi siger tusinde tak for den flotte gave!
Se billeder på facebook fra d. 27. december hvor den første bro placeres i an

