
2014 
Skulpturer i anlægget 
Der er arrangeret 2 barkede skovfolk til at lave figurer ud af 2 fældede træer i anlægget. 

 

Indvielse af tunnelen i Fredskoven 
Så holder vi årets 2 indvielse. Det er denne gang renoveringen af Tunnel i Fredsskoven. 

Linda Stampe har været kunstnerisk leder på projektet, lige som hun har dekoreret Tunnellen. 

Direktør for Skjern Bank Per Munck kommer og indvier det færdige resultat. 

Vi håber, at rigtig mange vil komme og hjælpe os med, at gøre dagen til en festdag for hele Skjern. 
 

Fredag den 6 juni kl. 15.30 
Tunnellen i Fredsskoven 

 
Bestyrelsen 

Skjern UdviklingsForum  

En stor tak til vores sponsorer: 

Ringkøbing - Skjern kommune 

Vestjysk Bank 

Skjern Bank 

Kulturelt Samråd 

Linda Stampe Eskildsen 



 

Tunnel indviet, pavillonerne på plads, 
og gelænder til broen 
Træningspavillonerne er nu på plads i anlægget. Kun underlaget mangler. D. 7. juni gjorde frivillige plads til 
dem og flyttede rododendron bedet ved legepladsen tættere på dammen. 

 

D. 6. juni blev tunnelen i Fredsskoven indviet. 

 

Smedene på Bundsbæk Mølle er i gang med at fremstille gelænderet til broen bag Klokkebjerg, alt bliver 
varmet, bukket og nittet sammen efter gamle metoder, imponerende. 

 

 



Sydbank har skænket 5000kr. 
Sydbank har skænket 5000 kr. som hjælp til opførelse af broen bag Klokkebjerg Plejehjem. 

 

Skjern Bank som hovedsponsor 
Skjern Bank er blevet hovedsponsor for Skjern udviklingsforum. De har tilbudt 20.000kr årligt til Skjern 
Udviklingsforum. Det er vi i Skjern Udviklingsforum naturligvis meget taknemmelige for. Sponsoratet vil helt 
sikkert komme til at gavne Skjern til at blive et bedre sted at bo og leve. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Skt. Hans 2014 
Vi havde en rigtig god Sankt Hans med 300 - 350 deltagere på Skjern Å camping 

   

Holger Larsens bro "rettet ud" 
Så er Holger Larsens Bro "rettet" ud og nemmere at passere for gangbesværede. 
Firmaet Hansen&Larsen har afmonteret gelænderet, sat nye sider på broen, og fyldt et beton lag på for at få 
et mere fladt brodæk. 

 

Skjern Udviklingsforum 
Bent Olsen 

 
 
 
 
 



Broindvielse 
Fredag d. 15. aug. kl. 15.00 
Broen bag Klokkebjerg Plejehjem bliver opkaldt efter en lokal personlighed. 

Lars Foged fortæller om området og navngiver. 

Mød smedene fra Vestjysk Smedelaug. 

Kom og vær med til denne begivenhed, alle er velkommen. 

Skjern Udviklingsforum er vært med en Øl og en vand. 

 
Bro nær ringvejen 
Broen ved ringvejen/fuglekvarteret restaureres. 

 

 
Broindvielse - P. Th. Graversens bro 

Den 15. august blev bro nr. 3 indviet og navngivet. 
Ca.150 interesserede var mødt op til musik, fællessang, og taler. 

Efter navnekonkurrence i Skjern Dagblad, var en dommerkomite enige om at broen skulle opkaldes 
efter Fotograf P.Th Graversen, en personlighed som boede på Præstegårdsvej og døde 89 år 
gammel på Klokkebjerg plejehjem i 1983 efter et meget aktivt liv i fotografiets og byens tjeneste. 



Under besættelsen tog Graversen billeder af værnemagtens gøren og laden, ikke helt ufarligt, og 
netop mod og driftighed prægede hans virke i Skjern, hvor han var med til at stifte Skjern 
Turistforening, og Skjern Campingplads. 
Poul Thomsen Graversen var i mange år formand her og for Samvirkende jyske turistforeninger. 
Han var med til at indføre "Skjern nøglen" et begreb som i mange år stod for "Nøglen til 
Vestjylland" noget som blev brugt i diverse fremstød for byen, utallige nøgler blev fremstillet og 
brugt til forskelligt, nøglen var også at finde i Skjerns byvåben. 
På internettet ligger en af hans film om afvandingen af Skjern Å. 
Mest af alt er han kendt for at få J tilbage i bynavnet, efter et navneudvalg havde fået det slettet. 
Ellen Ebbensgaard havde foreslået at hædre P.Th. Graversen ved at opkalde denne smukke bro efter 
ham, og det var også hende der fandt frem til en slægtning nemlig Tinne Dresler der kom fra 
Skanderborg for at klippe snoren over ved åbningen af broen. 
Lars Foged fortalte levende og humoristisk om Skjern fra midten af 1800 tallet, om den del af byen 
hvor broen er placeret, og om P. Th. Graversen og hans virke. 

 

 

 Tak til Ringkøbing Skjern kommune for samarbejdet med opførelse af broen. 

Tak til Arkitekt Bo Christensen for tegninger til broen. 
Tak til Entreprenør Hansen&Larsen for veludført arbejde. 

Skjern Udviklingsforums andel af projektet kommer fra: 
Skjern Bank der har betalt for belysningen 
Sydbank 
Vognmand Karsten V. Olesen der har leveret kran arbejdet. 
Vindmøllepenge fra Vindmøllerne i Kelstrup. 
Medarbejderfond for VKR gruppen på anbefaling af Gåsdal Bygningsindustri A/S der har betalt for 
murer arbejdet. 
Salg af Broaktier. 



Øvrige samarbejdspartnere er: 
Ringkøbing Skjern forsyning. 
Skjern Installationsforretning. 
Med flere. 

 
En særlig tak til Henning Kyndesen og hans svende fra Vestjysk Smedelaug der i deres ansigts sved 
har smedes det flotte rækværk, et stykke håndværk som for 100 år siden, med rødglødende jern, 
banket i form, og samlet uden en eneste svejsning, sådan! 

 

 

Før  
 

	


