
2016 
Sankt Hans 2016 

Skjern By`s Sankt Hans 
  

Skjern Å Camping 
  

Torsdag den 23 juni kl. 18.00 
  

Sankt Hans aften for hele Skjern. 
Vi tænder grillen kl. 18.00 

Der kan købes kartoffelsalat, pølser, brød 
øl, vand, kaffe og kage 

Børneaktiviteter ved FDF 
Harmonikamusik ved 

Jens Otto Kousgård og Laurids Lauridsen 
Kl. 19.30 båltale ved 

Direktør, foredragsholder, forfatter og coach 
 Gunnar Ørskov 

Alle er velkommen 
Skjern UdviklingsForum 
Offentliggjort d. 1. juni 2016 

	

Den sidste Ringvejstunnel 
Fernisering 

Ringvejstunnellen Nord 
  

Så er vi færdige med den sidste af 4 tunneller 
Tunnellen er dekoreret med Graffiti / Street Art udført af  

Jonas Madsen - FLGRAFIX 
Vi holder fernisering 

  
Fredag den 17 juni kl. 15.00  

ved tunnellen for enden af Bækgårdsvej 
  

En stor tak til vores sponsorer 
Jonas Madsen 

Ringkøbing - Skjern kommune 
Ringkøbing Landbobank - Skjern Bank 

Vagn Henriksen APS - Stark Tømmerhandel 
Skjern Måtte og Linned service 

Vi glæder os til at se hele byen til indvielsen. 
Offentliggjort d. 1. juni 2016 



Ringvejs tunel syd  

 

 

Der var fernisering af Ringvejstunel syd, fredag den 17. juni 2016. 

Offentliggjort d. 19. juni 2016. 

 

	

Sankt Hans aften 2016 

 
Sankt Hans 2016 

Trods regnvejr havde vi for 3. gang en rigtig god og hyggelig 
Sankt Hans arrangement på Skjern Å camping. 



I år havde vi taget højde for, at det er ved at blive en tradition 
for Skjern`s borger, at mødes på campingpladsen til Sankt hans, 

for at se bålet, høre talen og hygge sig. 
Vi havde i år sikret os, at der var P. pladser nok, vi havde borde og bænke, 

lige som vi havde et ekstra telt.  
Vi havde sikret os, at der var mad nok til alle 

Igen i år kom der mange mennesker, ca.125 først på aftenen og 
ca. 250 til talen, som i år både humoristisk og med alvor blev 

holdt af Gunnar Ørskov. 
Jens Otto Kousgaard og Laurids Lauridsen underholdte rigtig hyggelig 

med deres spil på harmonika. 
  

 
  

Hos FDF`erne kunne børnene lave pandekager over bål. 
Børge og Vibeke havde lavet en flot bål, som var pyntet med en 

heks som de store børn fra Naturbørnehaven Skovlykken havde lavet. 
En rigtig stor tak til alle de frivillige hjælpere, der har brugt tid og kræfter på, 



at vi fik en rigtig god Sankt Hans.  
Arrangementet er et godt eksempel på, hvad vi formår, når vi hver især 

byder ind med det vi er godt til og kan bidrage med. 
En stor tak til alle 

Mette   
Offentliggjort 18. juli 2016 

  

 
  
  
  
  

 
  

   

 
 



Naturens Dag 2016 

 
Søndag den 11 september markerede Skjern UdviklingsForum - Den grønne korridor, 
naturens dag. 
Vi havde inviteret Skjerns borgere om på "det gamle vandværk" på Engtoften. 
Bent Olesen formand for styregruppen for Den grønne korridor bød velkommen til de ca. 
50 mennesker der var mødt op. 
Børnene kunne bage pandekager over bål sammen med Naturbørnehaven Skovlykke. 
Bent fortalte, hvad der kommer til at ske i de 5 byrum, hvad der efter afholdt licitationen er 
plads til økonomisk. 
Efter gennemgang af projektet og kaffen, var der mulighed for at få en guidet tur rundt i de  
 
 

5 byrum,  
og få en snak om, hvad de enkelte byrum kommer til at indeholde og se de steder, hvor 
der bliver ændringer. 
Den offentlige høring på projektet er færdig den 19 september, derefter vil 
gravemaskinerne starte med jordarbejdet. 
Hele projektet skal stå færdig august 2017. 
  
Venlig hilsen 
Mette 



 
 

Den Grønne Korridor, 1. spadestik 
Kære Medlemmer 

Nu sker det, endelig er vi klar til at sætte spaden i jorden, til at starte gravearbejdet i Den grønne korridor. 

Derfor invitere vi til første spadestik 

onsdag den 12 oktober kl. 13.00 til kl. 14.00 

på Klostermarken, ved akvariet. 

Vi håber rigtig mange har lyst til at fejre begivenheden sammen med os. 

Venlig hilsen 
Skjern UdviklingsForum 

Velux Medarbejderfond 
Skjern	Udviklingsforum	får	150.000	kr.	til	interaktiv	vandkunst	og	vandlabyrint	i	Byengen 

Medarbejderfond	for	VKR	Gruppen	støtter	projekt,	der	bringer	liv	i	gammelt	industrianlæg.	
Gåsdal	Bygningsindustri	A/S	og	VELUX	A/S	er	en	del	af	VKR	Gruppen 

Skjern	Udviklingsforum	vil	omdanne	en	underjordisk	opstuvningstank	fra	det	tidligere	Farveri	i	
Skjern	til	en	interaktiv	vandkunst	og	vandlabyrint. 

Adm.	direktør	Finn	Hangaard	Olesen,	Gåsdal	Bygningsindustri,	som	har	indstillet	projektet	til	
fonden,	siger: 

”Projektet	vil	bringe	liv	i	et	gammelt	industriområde	til	gavn	for	hele	Skjern.	Der	er	mange	
muligheder	i	projektet,	som	vil	kunne	bruges	hele	året.	Jeg	glæder	mig	til	at	se	det	færdige	
resultat”. 

”Ved	at	arbejde	sammen	med	Skjern	Produktionsskole	og	med	hjælp	fra	frivillig	arbejdskraft	
forventer	vi,	at	vi	for	donationen	på	150.000	kr.	både	kan	få	en	interaktiv	vandlabyrint	og	en	
interaktiv	vandkunst.	Begge	anlæg	vil	kunne	bruges	året	rundt,	og	den	interaktive	vandlabyrint	vil	
om	vinteren	kunne	anvendes	som	skøjtebane,”	siger	Bent	Olsen,	Skjern	Udviklingsforum. 



Projektet	i	Skjern	er	et	af	fire	projekter,	som	Medarbejderfonden	har	udvalgt	til	at	modtage	en	
donation	på	150.000	kr.	hver.	Fonden	har	lagt	vægt	på,	at	Skjern	Udviklingsforums	projekt	er	
innovativt	og	kommer	hele	lokalområdet	til	gavn. 

VKR	Gruppens	medarbejderfond	støtter	primært	medarbejdere	og	deres	nærmeste	pårørende	i	
tilfælde	af	sygdom,	død,	ulykke	og	uddannelse.	Derudover	har	fonden	mulighed	for	at	støtte	
almenvelgørende	eller	på	anden	måde	almennyttige	projekter	i	lokalområder,	hvor	firmagruppens	
selskaber	har	aktiviteter.	Fonden	prioriterer	at	bidrage	til	projekter	med	varig	effekt	og	værdi,	og	
det	er	et	plus,	hvis	medarbejdere	er	involveret	i	initiativet.	I	2016	er	det	25	år	siden,	at	fonden	blev	
etableret,	og	det	markeres	bl.a.	ved	en	international	konkurrence	om	jubilæumsbevillinger	á	
150.000	kr. 

Se	mere	om	Medarbejderfonden	på	www.employeefoundation.com. 

Her et par billeder fra overrækkelsen til Skjern Udviklingsforum: 

 
  

  

Skjern	UdviklingsForum	siger	mange	tak	for	den	flotte	donation,	og	tak	til	de	Velux	medarbejdere	
der	gjorde	os	opmærksom	på	udlodningen,	og	hjalp	med	at	bære	den	igennem. 

Det	betyder	meget	for	os	at	få	finansieret	ombygningen	af	opstuvningstanken	som	Ringkøbing-
Skjern	Forsyning	har	foræret	til	projektet	”den	grønne	korridor” 

Vi	håber	at	den	interaktive	vandlegeplads	kan	stå	færdig	først	i	2018	–	vi	skal	først	være	færdig	
med	korridoren. 

De	3	andre	vindere	af	20	00	euro	er: 

Optimering	af	udendørs	legeplads	på	Børnehjemmet	Reine	Astrid	i	Belgien. 

Grønt	klasseværelse	på	den	til	dels	udendørs	baserede	Josias	Friedrich	Løffler	skole	i	Tyskland. 

Fornyelse	af	det	grønne	område	rundt	om	Rådhuset	i	Namyslow	Polen 

Endnu	engang	tak	til	Medarbejderfond	for	VKR	gruppen	for	at	komme	i	betragtning	blandt	40	
gode	projekter	fra	mange	steder	i	verden,	det	er	vi	stolte	af. 

Mvh. 

Mette	Madsen. 



Så er vi igang 
Hee	Entreprise	kørte	det	store	"skyts"	frem	i	Klosterengen	fra	oktober	

 
2016	-	forhøjede	stier	-	genveje	med	store	sten	-	ny	grill	plads	-	adgang	til	Ganer	Å,	og	sø.	
 

	
	
Der	er	kørt	mange	læs	sten,	stabilgrus,	stenmel,	og	jord	på,	visse	steder	hældte	man	læs	efter	læs	
på	som	bare	forsvandt. 
Nu	glæder	vi	os	til	det	bliver	færdigt,	og	der	bliver	monteret	tag	over	et	par	bænke,	og	platforme	

til	sø,	og	Å.  
	


