2017
Sommerstatus fra Skjern
UdviklingsForum.
Foråret 2017 har sædvanen tro været fyldt med aktiviteter blandt foreningens medlemmer.
§

Vi havde en velbesøgt stand på Skjern messen i marts og flere nye medlemmer har meldt sig under
fanerne. Foreningen tæller nu 443 personer. Det er vi galde for g der kommer dagligt nye medlemmer.

§

Skjern blev pyntet til forår ved Skjern Ren By og det er en aktivitet vi gentager årligt.

§

Skt. Hans Festen løber af stablen som vanligt på Skjern Campingplads. Årets taler er Lise Juhl Nielsen og der
er vanligvis fin opbakning.

§

De sidste store kræfter lægges nu i at få ”den Grønne Korridor langs Kirke Å gennem Skjern gjort klar til
indvielsen. Datoen er på plads, og alle 5 byrum vil byde ind med aktiviteter fra Skovkanten over Byengen til
Anlægget og Urskoven samt Klosterengen .

§

Den officielle indvielse foregår i Anlægget lørdag den 9. september ved middagstid foran
kirkediget. Nærmere annoncering følger. Vi glæder os.

§

Der er masser af ting, som er på plads i Den Grønne Korridor, men stadigvæk flere ting, som skal ordnes
ikke mindst borde og bænke og skiltning og formidling. Vi har valgt den grundige proces og den gode vare,
dvs. skilte og vejvisere kommer på plads, mens tekster på skilte og apps vil bliver grundigt udformet først

på efteråret. Der er mange gode folk med i arbejdet.
§

Vi må også takke de mange folk i de forskellige byrum , som hjælper med anlæg og oprydning. Og der vil
være midler til at alle projekter på sigt gøres færdige!

§

Endelig er vi på vej med Poul Grenes Bro ved Fredensgade/ Øster Alle/ Soppesøen. Indvies snarest efter
sommer!! – Nærmere følger.
Alle i Skjern ønskes en god sommer med masser af energi.
Haletudserne i Soppesøen er blevet til Frøer- Life goes on J
Lars Foged
Formand

Rengøring af tunnel
Så er frivillige i Skjern Udviklings Forum godt i gang med at gøre rent, ordne og pletmale i byens tunneller.
Dejlig at der ikke er graffiti, at tunnellerne får lov til at fremstå flotte.
Stor tak til jer forældre, at I tager snakken med jeres børn, så vi kan have en pæn by.

Sankt Hans aften 2017
§
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Mange var mødt op til årets Sankt Hans fest arrangeret af Skjern UdviklingsForum i samarbejde
med Børge på Skjern Å Camping.
Der var sang, hygge, og båltale af Lise Juhl Hansen.
Tak til de fremmødte, og til de mange hjælpere.

Overdragelse af Den Grønne Korridor
Der bliver arbejdet intenst i styregruppen Den Grønne Korridor Skjern op til overdragelsen den 9.
september.
Formidlingsgruppen - her med Søren
Frederiksen - Kim Clausen - Lars Foged - Niels
Peter Jensen - Torben Egebjerg, har sammen
med Frede Haukrogh, Sabine Jensen, og Preben
Eventgruppen - her med Margrethe Vad - Ole
Hørsted,
Christiansen - Karina Winkler - Lars Foged, og Søren Lavet et kæmpe stykke arbejde med at
Frederiksen (Preben Hørsted på ferie)
kortlægge Skjerns fortid, og har sorteret kraftigt
laver et spændende program for indvielsen af
i den meget store viden der er på Ringkøbingkorridoren - mange af møderne har vi holdt på
Skjern Museum, og hos Kim Clausen, og
Innovest.
Torben Egebjerg.
Mange af møderne har vi holdt på Bundsbæk
Mølle Gård, men også i privat regi.
Resultatet kommer op på oplysningstavler langs
korridoren, og på en App - mere om det senere.

Åbning af Den Grønne Korridor

Indvielse af Poul Grenes bro

Broindvielse i Den Grønne Korridor Skjern
Poul Grenes Bro indvies
I Byengen ved Fredensgade/ Østre Alle/Østervang
Lørdag den 23. september kl. 11- 12
Den smukke bro åbnes officielt, og der vil være taler og samvær.
Alle er velkomne.

Skjern UdviklingsForum

Indvielse af Poul Grenes Bro
Lørdag den 23. september kl. 11-12 er der atter fest i Den Grønne Korridor
Skjern. Anledningen er, at den med længsel ventede Poul Grenes Bro indvies
og overdrages til Skjern bys borgere.
Poul Grenes Bro er den fjerde i rækken af flotte broer over Kirkeå. Den første
var K.T. Nielsens bro, derefter fulgte Holger Larsens bro, - begge i
Anlægget, - og endelig P.Th. Graversens bro ved Klokkebjerg i Urskoven. Nu
er turen kommet til Byengen mellem Østervang og Østre Allé. En udtjent
træbro er erstattet af en kvalitetsbro af armeret beton fra Ølstrup
Specialbeton med et smukt håndsmedet rækværk fremstillet af Vestjysk
Smedelaug. Smedene Henning Kyndesen, Frede Nygaard, Arne Nielsen og
Bent Høkkelbjerg har håndsmedet og monteret rækværket

Broen er udtænkt af Skjern UdviklingsForum og flot designet af arkitekt Bo
Christensen, Skjern. Designet har rødder tilbage til Skjern Stadions portal fra
30’erne, nu i en moderne udformning. Midler til det store arbejde er skænket
af Peder og Petra Grenes familiefond og firmaerne Hydra-Grene A/S og
Kramp Danmark – tidligere Grene Danmark A/S. Ringkøbing-Skjern
Kommune har bidraget med vejanlæg og fundering.
Poul Grene (1924-2012) var af den kendte Grene-slægt, der for over 100 år
siden var nogle af pionererne i Skjern, og som gennem flere generationer har
præget udvikling og produktion i Skjern. Poul Grene blev efter faderen, Peder
Grenes død i 1977, direktør for Chr. C. Grene – senere Grene Danmark A/S
og Hydra-Grene A/S. Grene Danmark A/S er for nylig opkøbt af det
Hollandske firma Kramp Danmark A/S, mens Hydra-Grene A/S kører i sit
tidligere regi. Vi i Skjern er glade for stadig at have så aktive firmaer til at
præge byens arbejdsliv og profil. Alt dette falder positivt tilbage på Poul
Grene, der i sin tid var kendt som den stabile og udviklende arbejdsgiver til
glæde for de mange ansatte og for byen.
Det er med stor glæde, at Skjern UdviklingsForum kan føje endnu en smuk
bro til byens å-profil. Broer er til at føje sammen og til overgange. Broer
symboliserer udveksling af ideer over barrierer. Alt i Poul Grenes ånd.
Alle er velkomne til at fejre indvielsen, der foregår ved Soppesøen i Byengen
og med god adgang fra både Østre Alle og Østervang. Der vil være taler, flag
og en forfriskning.
Bent Olsen og Lars Foged, Skjern UdviklingsForum

Indvielse af den grønne korridor Skjern
den 9. september 2017.
§

Mange var mødt op for at fejre åbningen af
den
nye naturperle i Skjern, på en af de eneste
tørvejrsdage i september.
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Skjern Husmoderfore
velsmurte rundstykke

Der var trængsel
Efterfølgende var der fadøl, og
gourmet hotdog fra
"Kulinarisk Vestjylland"

Elisabeth gjorde dagen festligere med en
sang
hun selv havde skrevet.

Snoren blev klippet over i mange stykker,
holdt af, yderst til venstre, idemager og
Arkitekt
Bo Christensen, og yderst til højre,
Søren Frederiksen der har været
projektansvarlig.

Der var taler, her Fran
NordeaFonden der do
kroner til projektet ge
"Det gode liv i byen"

Der var en glad Borgmester

Sejlads på Kirke Å i Urskoven

Der var en glad Minister, nu med Fuglehus
signeret af alle Skjern Håndbolds spillere

Her Byrummet Urskoven med den smukke
fiskesø
set fra toppen af kælkebakken.

Efter den officielle ind
festlighederne
ude i Byrummene, he
mod vest,
hvor Herning Models
deres flotte
hjemmebyggede båd

