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Temaer: 

Nedenfor er oplistet de foreløbige temaer, som SUF/Styrergruppen har foreslået at der arbejdes videre 
med på kickoff-dagen: 

Tema 1: Byens udseende og liv  
Kontaktperson fra styregruppen: Lars Foged 

 
• Hvad mangler evt. i Skjern bymidte af sociale rum – torve/pladser/ serveringssteder? 
• Kan vi understøtte de eksisterende byrum bedre/ anderledes?  
• Hvad skal vi med de tomme pladser/ udtjente karreer/ bygninger og hvor ligger de? 
• Kan Remisen indtænkes i bylivet? 
• Infrastruktur – Hvordan udnyttes det, at Skjern er krydsfelt for syd/nord og øst/vest for både 

jernbane, busrutenet og vejnet.  
• Infrastrukturen i bymidten – cykelstier/ p-pladser/stier/ banearealerne som mur eller overgang?  
• Hvordan vil vi gerne at Skjerns arkitektoniske fremtoning udvikler sig?  Stil? Højde?  
• Attraktive boliger og boligområder til alle aldre. - Hvordan og hvor? 
• Hvordan sørger vi for at infrastrukturen på IT-fronten er optimal? 

 
Tema 2:  Branding over for os selv og over for andre 
Kontaktperson fra styregruppen: Peter Glargaard 

 
• Hvad gør mig stolt/ glad for/ taknemmelig for at bo i Skjern  
• Festivalmuligheden ex Mors’ kulturmøde og Bornholms Folkemøde – her evt. Musik+ Mad? Natur? 
• Hvad skal turister se og komme efter i Skjern? Vi er IKKE Århus – hvad er vi så? 
• Velkommen til Skjern – Handelsgæster/ tilflyttere/ turister/ udlændinge/ andre? 
• Hvad er Skjerns DNA – Hvem er vi? – Hvor er vi? – Hvor vil vi hen? – Adskiller vi os fra andre byer?  
• Hvad skriver de om os i pressen og kan vi bidrage bedre selv?  
• Fremtidens bud fra os: Ro – Ordentlighed – Renlighed? 
• Hvordan kan vi arbejde kreativt både med pendling ind og ud af Skjern By? 

 

Tema 3: Det Grønne Skjern og Nationalparken  
Kontaktperson fra styregruppen: Lars Foged 
 

• Alle elsker vand – Byen ved Åerne – Byen ved nationalparken – Hvordan udnytter vi potentialet? 
• Miljø og klimasikring? 
• Hvordan passer vi på og oplever naturen i og omkring Skjern?  
• Guidede ture i Den Grønne Korridor som turistattraktion 
• Nationalparkens venner i Skjern-Tarm. En borgerbaseret støttegruppe for etablering af en 

nationalpark? 
 

Tema 4: Det gode arbejdsliv - erhverv og uddannelse  
Kontaktperson fra styregruppen: Keld Sandahl 
 

• Hvad skal vi leve af i Skjern / Vestjylland? 
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• Innovest og Iværksætteri – fuld kul på! – Support til bestående – Support til nye? – føl-ordninger? 
• Hvordan tænker vi nye arbejdspladser i Skjern? – Nethandel? Statslige? Brexit affødte jobs 
• Uddannelser – ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser på UCRS/Innovest. 

 

Tema 5: Seniorliv for både de friske og de omsorgstrængende. 
Kontaktperson fra styregruppen: Niels Erik Kjærgaard 
 

• Hvordan tiltrækker vi ældre borgere til et godt seniorliv i Vestjyllands Florida? 
• Byen med Danmarks mest aktive seniorer?  
• De ældres by i en aktiv erhvervsby? 
• Skjern som den gode by for udviklingshæmmede? 
• Når jeg bliver gammel, så vil jeg sidde på en bænk……. 

 

Tema 6: Skjern som tryg familiebyen, hvor alle føler sig velkommen 
Kontaktperson fra styregruppen: Preben Hørsted 
 

• De gode opvækstmuligheder for børn og unge 
• De unges by 
• Hvordan sikres gode pasningsforhold for børn i alle aldre? 
• Fritidsmuligheder for børn og unge  
• I Skjern skal alle føle sig velkommen – inklusion, smil og åbensind er et nøgleord.  
• Hvordan kan vi holde på unge efter ungdomsuddannelserne? –  
• Nye tiltag i skolebyen? Innovest? Sammen med Herning/ Århus 
• Bo i Skjern Uddanne sig i Holstebro/ Herning/ Esbjerg – Tog/ Busser? 
• Er der basis for kollegie byggeri i Skjern – nye mellemuddannelser med ophold?  
• Hvordan udnyttes tanken om eksilvestjyderne? Hvordan får vi dem eller deres venner hjem igen? 
• Samlingssted for unge med motorolie på hænderne? Ungdomsværksted? 
• Har vi et Ungdommens hus? – Skal vi have det? – Hvem kommer først?  

 
 
Tema 7: Kunst, Kultur og Fest  
Kontaktperson fra styregruppen: Preben Hørsted 
 

• Hvordan støtter vi hinanden i det kreative Skjern. 
• Hvordan støtter vi de kreative spirer i Skjern? 
• Hvordan fester vi i byen? Skal vi vende kajakken? Gentænke Festugen? 
• Kan der startes en musikfestival eller anden festival i Skjern? 
• Udsmykke Skjern med figurer fra Gnags univers – den blå hund? – Manden på bænken – Bænken 

under bøgen – Vilde kaniner osv.  
• Hvad kan samle Skjerns subkulturer? – Snakker vi sammen i den ”velfungerende by? ” – 

Samlingssteder ud over kulturcenteret? 
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Tema 8:  Innovation i Skjern-området  
Kontaktperson fra styregruppen: Peter Glargaard 
 

• Hvad skal der til for at finde og understøtte ildsjælene?  
• Hvor placerer man vilde ideer og store tanker her i Skjern ?? 
• Hvor går jeg hen med en god forretningside?  
• Har vi brug for en rugekasse igen – Fysisk? IT? Mental støtte? 

 
Tema 9: Handelslivet i Skjern 
Kontaktperson fra styregruppen: Mette Christensen 

• Overdækket torveplads på Mølletorvet / Holger Danskes plads  
• Fællesskab inden detailhandelen – også på tværs af åen – Nye butikstyper? Nye butikstilbud? 
• Detailhandelen i Skjern- Identitet/ oplevelser/ fælles branding? / Andet? 
 

Tema 10: Det gode fritids- og foreningsliv i Skjern 
Kontaktperson fra styregruppen: Niels Erik Kjærgaard 

• Skal frivilligheden styres eller blomstrer den selv? 
• Mange tilbud i Sport & Idræt. Samordning over åen? Nye tiltag?  

 

Tema 11: 17+ årige brænder igennem 
Kontaktperson fra styregruppen: Preben Hørsted 

• Ungekulturen sætter dagsordenen i Skjern  
• Hvor har vi de unge fra 17-30 år?? Hvem bliver i Skjern og hvorfor?  
• Vi dyrker eksilvestjyder – Dyrker vi dem, der bliver, og kunne de to grupper kobles? 
• Kan vi sammen tænke innovative miljøer for unge – Miljøer og rammer, som man selv skal fylde ud 

? 
• Pænhed blokerer. Vi savner rå, ufærdige miljøer! 
• Vi kunne bruge en plads til ildsjæle, et laboratorium for ikke-sport! 
• Skaterbanen er her – hvor blev ungdomskulturstedet af?? Vostrup forsvandt – hvad med et 

spillested? 
• Skjern - samlingsstedet for Vestjyllands unge  
• Hvad putter vi i “rygsækken”, så de unge gerne kommer tilbage til Skjern  
• Natbussen indrettet med hyggekroge er et hit i Skjern og omegn  

 

Tema 12: Hvad med os børn mellem 7-16? 

•  

 

Tema 13: ”Jeg har en endnu bedre ide for Skjern – gruppen” -  for dem der vil noget helt andet og bare 
synes at Styregruppen er ideforladte. 100 millioners svaret på aldrig stillede spørgsmål. 

• - 
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• - 
•  

 

Det skal understreges, at der gennem hele forløbet frem til og med kickoff-arrangementet er mulighed for 
at fremkomme med temaforslag fx ved direkte henvendelse til styregruppen, via hjemmesiden eller på 
kickoff-dagen. 

 

 

 

Styregruppen, den 25. febrruar 2018 

 


