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Fællesskabsprisen

Den Grønne Korridor er nomineret til den nye Fællesskabsprisen
for vores initiativ til udvikling af en række grønne aktivitetspladser i de fem byrum langs Kirkeåen. "Den
Grønne Korridor".
Fællesskabsprisen er en hyldest til fællesskabet og de mange mennesker, der hver dag gør en
ekstraordinærindsats for fællesskabet i Danmark.
Det borgerdrevne projekt Den Grønne Korridor er nomineret for at forsøge, at skabe et fællesskab til glæde
for alle borgere i Skjern by. Projektet går ud på at binde områder i byen sammen og skabe små oaser, der
kan give et bedre byliv for alle.
Prisen er stiftet af 3F, Dansk Metal, HK, ISS, DFDS, Falck, Pension Danmark, Skanderborg kommune,
Professions højskolen Metropol, VIA University College
og folketingsmedlem Mette Frederiksen.
Hvis du syntes vi har fortjent prisen så gå ind og stem på os, på http:/faellesskabsprisen.dk/nominerede
Skjern UdviklingsForum
Mette Madsen

Hotel Skjern - Sommerens Virksomhed
2015

Forårets virksomhed var et firma, der har eksisteret i 100 år.
I dag hædrer Skjern UdviklingsForum, Dagbladet og Acacia et nystartet firma.
Vi blev meget glad, da vi hørte, at der var to unge mennesker, der ville overtage Hotellet, ikke nok med at I
ville overtage , I købte også hotellet for at drive det som et rigtig hotel med både overnatning, restaurant og
fester.
Vi var meget spændte og også utrolig imponeret over, at to så unge mennesker har gå på mod og lyst til, at
drive byens eneste hotel, og glæden blev ekstra stor, da I gav hotellet et nyt navn "Hotel Skjern".
Vi vil ønske jer alt mulig held med jeres hotel, og takke jer fordi I har mod på at drive hotel Skjern.
Vi vil opfordre byens borgere til, at støtte op omkring jeres Hotel.
Til at bruge Hotel Skjern både når man skal have en god aften med godt og spændene mad, men også når
der skal holdes fest.
Kun ved at støtte op om de handlende i Skjern kan vi bevarer byens virksomheder.

Skjern UdviklingsForum
Mette Madsen

Tunellen shinet op
Mette Madsen, Willy Pedersen, og Tage Xacho har brugt et par dage på at feje ned, og gøre rent i tunellen
under Jernbanen.
De flotte malerier er blevet renset for snavs, og spor efter cigaret brændemærker - TAK for indsatsen, det
pynter.

Tamadag - Den grønne korridor
Den 26. august er der temadag for 3 årgang på HTX i Skjern - hele dagen bliver brugt på ide udvikling af
"den grønne korridor" med de unges øjne.
Der udvises stor entusiasme, og ideerne vil vi prøve at få ind i visionen, der præsenteres på Grene Scenen
den 28. september.

Brikkerne lægges...

På et loft i Skjern lægges brikkerne til visionen for Den grønne korridor,
Kom og se resultatet i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter den 28. september kl. 18.30.

Følg i øvrigt projektet på DenGrønneKorridor.dk

Barndommens land
Så er Skjern Kristne friskoles valgfags piger fra 6-9 kl
godt i gang med at dekorere ringvejstunnellen.
Emnet er "Barndommens land".

Mere end 220 interesserede borgere...
Mere end 220 interesserede Borgere var mødt frem ved fremlæggelsen af den færdige vision for Den
grønne korridor.

Projektchef Søren Frederiksen fortæller om forløbet, hvorefter Arkitekt Bo Christensen præsenterer
masterplanen for korridoren.
Kan ses i sin fulde udstrækning på hjemmesiden www.dengrønnekorridor.dk

3. årgang på HTX i Skjern har lavet plancher der viser hvad de syntes korridoren skulle indeholde.

Henriette Falk Olesen fra Årstidens Arkitekter fortæller om hvad der er kommet
ud af de Workshops der har været for Borgere, de unge, og Børn, og forældre.

Dan Overgaard fra Kommunens grønne afdeling giver eksempler på hvad det er Grønne bander må lave af
vedligehold, og hvad vi kan samarbejde om.

Ole Kamp runder aftenen af med at rose projektet, og glæder sig til at se resultatet i 2017

Invitation til fernisering
Fredag den 30 oktober kl. 12.00 Ringvejs Tunnellen (Ved Mågevej).
Kultur og Fritidsudvalgs formand Kristian Ahle kommer for at klippe snoren til den flotte udsmykningen af
Ringvejs Tunnellen.
Den kristne Friskoles piger fra 6-9 klasse, har sammen med deres to lærere siden skolestart i august
dekoreret Ringvejs tunnel med temaet "Barndommens Land".
En stor tak til vores sponsorer:
- Ringkøbing Landbobank
- Skjern Bank
- Ringkøbing-Skjern kommune
- Den Kristen Friskole
- Kulturelt Samråd
- Vestjylland Forsikring
Alle er velkommne...
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Holger Larsens bro forstærkes

Holger Larsens bro har fået støbt nogle sokler ind på bredden for at holde på stien, så nu mangler der afslutning
på rækværket, en lidt vanskelig opgave som leverandøren af rækværket er bakket ud af.
Heldigvis har vi Vestjysk smedelaug i Dejbjerg som gerne tager en udfordring op - de er gået i gang, så vi først i
det nye år kan få en smuk afslutning på broens rækværk.
Tak til de gæve smede.

Grafitti i tunnelen ved Fredsskoven

Desværre har nogle "kunstnere" valgt at øve sig på de nyrenoverede vægge i Tunnellen ved Birkvej, få dage efter
rykker Udviklingsforums Tunnel Team - Mette Madsen og Willy Pedersen - ud og overmaler den uønskede Grafitti.

