
2018   Årsstatus fra Skjern 
Udviklingsforum. 
 

Endnu et år med masser af spændende opgaver og resultater. Bestyrelsen sætter en ære i at holde 

gang i de skibe, som vi har sat i søen og det lykkes ikke mindst takket været de mange gode 

mennesker, som bakker arbejdet op på alle planer. Uden jer gik det slet ikke.  

 

Kik endelig længere ned i denne fil og se scrapbogen igennem – vi har forsøgt at lægge billeder og 

andet godt ind til fælles fornøjelse  

 

Året 2018 har stået i GENTÆNK SKJERNS tegn. Den 17. marts mødte godt 100 borgere op i Innovest 

og kastede sig flittigt ind i idestormen. Sommeren over har 9 aktive gruppe bearbejdet ideerne til 
fremlæggelse på stor markedsplads i Kulturcentret den 15. september. Den 28. november lægges videre 

planer for at sætte faktuelle projekter i søen. 2019 bliver året for mange nye tiltag – alle interesserede er 
stadig velkomne. Kontakt bestyrelsen. 

 

Skjern Ren By: Dejligt at folk bakker op og finkæmmer byen for affald. Vi afleverer byen ren hver sommer 

og passer på den – skraldespande er stillet op i Den grønne korridor og tømning dels med kommunen  

 

Grundlovsmødet Skjern Tarm: Meget velbesøgt og i år i Tarm, i 2019 i Skjern. Provst emeritus Jens 

Simonsen holdt tale og der var ballet og musik og sang. En festlig dag og Årets Vandbærer blev Keld 

Sandahl, der sammen med en lystig flok far Skjern transporterede Frederik den 7.’s vand til Tarm Bybæk  

 

Skt. Hans Festen løb af stablen som vanligt på Skjern Campingplads. Årets taler var Trine Ørskov og der 

var som vanligt fin opbakning. Tak for Campingpladsen og Børge for det fine samarbejde. Trine tale finder 

du under Grundlovsdagen her på hjemmesiden  

 

Den Grønne Korridor: Nu kører det bare. Vi har fået rettet et sidste til over året. Det sidste er pyntet op, 

borde og bænke på plads, men vigtigst af alt: det lykkes stadig at få opbakning til driften. Vi kan være vores 

Korridor bekendt. Tak til alle hjælpere. Nordea Fondens bestyrelse var dybt imponerede.  

 

Naturens Dag samlede endnu en gang folk, denne gang 30-40 som blev cyklet og vandret rundt i korridoren 

i to omgange. Folk fra Videbæk og Sdr. Vium havde endda fundet frem. Herning Kommunes Tekniske 

udvalg var senere på inspirationstur. 

 

Formidlingen i Den Grønne Korridor er nu kronet med mange informative opslagstavler, snart osse 

vejviserpile og alt skriftligt kan findes på vores hjemmeside under de enkelte byrum. VI glæder os over rigtig 

mange ønsker fra grupper fra nær og fjern, som vil vises rundt. Vi opgraderet guidningen til næste år.   

 

Egon Søgaards Bro indviedes den 23. september med taler og sang far 130 Kirkeskolebørn. Egon Søgaards 

familie mødte talrigt frem.  

 

Årets gang har bevist, at de mange frivillige ved vores fester og events og ikke mindst i Den Grønne 

Korridors 5 byrumsbander stadig bakker op om Udviklingsforums arbejdet. Stor tak for denne indsats Uden 

medlemmerne og deres flid kom vi ikke langt.  

 

Vandhaverne i Skjern – vores næste store tiltag -  er ved at være færdigprojekteret.  Vi mangler de sidste 

økonomiske midler og i forbindelse med ansøgt landzonetilladelse er der afholdt borgermøde.  Sagen er til 

behandling i kommunen.  

 

God jul  



Lars Foged 

Formand 

Billeder fra 20018 

 
Logoet for Gentænk Skjern 

 
 
Gentænk Skjern Kick off dag på Innovest. 
 

 
Motiv fra Egon Søgaards Bro 

 
Skjerns nye smukke bro i sommersol. 
 



 
Der er blevet sat infotavler op i hele Den 

Grønne Korridor Skjern. 

 
 

Årets affaldsindsamlere kom over alt – også under de 

nye kulturtage ved Pakhuset. 

 
 
Årets Sankt Hans aften blev som sædvanligt 

afholdt på Skjern Å Camping.  

 
 

Trine Ørskov afholdt årets båltale. 

 
Anlægsscenen er helt færdig. Der er installeret 
strøm og arealet foran scenen er drænet. Kan 
bookes kvit og frit. 
 

 
Og som sædvanligt blev byens tunneller gjort rene og 
blev frisket op. 
 



 
 

Årets Grundlovsmøde blev afholdt i Tarm. 

Næste år i Skjern og sådan fortsætter vi med at 

skiftes. 

 

  

  

 


