2020 Årsstatus fra Skjern Udviklingsforum
I et - i alle måder helt usædvanligt – år i Coronaens tegn har
Skjern Udviklingsforums bestyrelse og de rigtig mange aktive
medlemmer i diverse arbejdsgrupper søgt at fastholde
normaliteten og få det bedste ud af situationen. Heldigvis har
sommeren været god og mange af aktiviteterne med vedligehold
og pyntning af byen har kunnet køre videre.
Allerførst vil bestyrelsen og jeg dog markere, at vores afholdte
bestyrelsesmedlem Per Rahbek her i efteråret pludselig afgik ved døden. Per var relativ ny i vores
bestyrelse, men havde allerede fuld gang i mange spændende projekter. Vi kender dog Per som en
særdeles aktiv skjernborger, som gennem mange år har sat præg på udviklingen af vores by, hvor
han kom frem, og hvor han virkede. Vi mindes Per med stor taknemmelighed.
Ligesom sidste år vil hjemmesideredaktør Preben Hørsted samle nogle billeder fra året, der
gik. Vi er beriget med en række dygtige fotografer her i byen , som hele tiden dokumenterer,
hvad der sker og fastholder hjertelige og minderige stunder. Stor tak til vore fotografer, hvis
billeder også fylder rundt om på de andre sites på hjemmesiden.
Klik på linket på hjemmesiden med årsberetninger.
Vi kommer desværre ikke udenom de forskellige aflysninger, vi har måttet acceptere. Det drejer
sig bl.a. om Skt. Hans festen ved Campingpladsen, Grundlovsmødet for Skjern og Tarm planlagt til
Tarm i 2020, Affaldsindsamlingen, Naturens Dag, Handelsforeningens Open By Night,
Vinterbadning og ikke mindst den længe ventede Vandhavefolkefest ved indvielsen af
Vandhaverne ultimo september.
Vi kan love at alle aktiviteter genoptages for fuld udblæsning, når Coronavaccinerne har gjort
deres gavn, og landet lukker op igen. Vi kan simpelthen ikke vente med at være samme igen også
ved de store folkefester. Da skal der krammes igennem!
Årets højdespringer må vist være Vandhaverne
i Skjern. En enorm indsats fra håndværkerne ved
Hansen & Larsen, Jysk Diamantskæring, Skjern
Installationsforretning, Skjern Brolægning,
Kirkeskolen, Udviklingsforums bestyrelse ,
Vandhavegruppen og en lang række frivillige har
gjort, at vi formelt kunne indvi Vandhaverne i år
trods Corona. Det skete endda til tiden ultimo
september 2020 med overdragelse af en forsølvet
Skjern Nøgle til borgmester Hans Østergaard på
Frode Madsens Nordre Bro.

Formidlingen af Vandhaverne og Vandets Veje forestået af Frede
Haukrogh og Pia Ellegaard kroner Vandhaveprojektet med indsigt
og viden, ligesom Kirkeskolens opgaveskilte og hele anlæggets
indretning skaber perfekte rammer for børns oplevelse. Børnejubel fra
skoleklasser er en daglig foreteelse og ligeså er våde tæer. Vandtanken,
Refugiet, Sandpuden og de Frode Madsens Broer danner en smuk enhed,

og kommunens gartnere har sammen med frivillige plantet til, så hele herligheden står lysegrøn og
indbydende, når vi forsøger os med den Vandhavefolkefest, som vi havde drømt om. Nemlig
Lørdag den 29. maj 2021, hvis Corona vil! Reserver gerne dagen!
De mange vedligeholdelses-bander i Den Grønne Korridor, ved
tunneler og i midtbyen arbejder ufortrødent sammen med
kommunens folk for at holde byen smuk og indbydende. En ny
platform i Urskoven så dagens lys – indvielsen måtte også her udsættes.
Tak for initiativet og til sponsorerne. Der er endvidere blevet drænet
diverse steder, stier og bede vedligeholdt og beskæring og nyplantning
finder løbende sted. Uden disse aktive folk, som i gerning og ikke kun i
ord gør en forskel, ville Udviklingsforum ikke være det samme. Tænk sig,
at vi i forgangne uge kunne samle 21 mand med koste og trillebørere i
Vandtanken og efter 2 timer var den frisk og klar til jul! Imponerende
opbakning. Tak til jer og tak til Vor herre for regnvand!
I skrivende stund hører jeg i det fjerne børnejubel fra helårskælkebakken i Byengen, hvor
børn og barnlige sjæle muntrer sig på den alternative helårsbakke under Corona-sikre forhold. Fedt i
initiativ Bent Olsen m.fl. – Mere af samme slags på vej. Manglende sne er da ikke et problem. Det
er en udfordring!
Gentænk Skjern foregår i nu 12 undergrupper med hver sit fokus og dermed relativt få
mennesker af gangen, så arbejdet forløber ufortrødent bag kulisserne. Nogle eksempler følger:
Remisegruppen dannedes i Gentænk-regi, men er nu gået
selvstændig og stadig i god kontakt til Skjern
Udviklingsforum. Man har skaffet midler til at renovere
Remisens ydre og selve indretningen følger for at skabe det
spillested og samlingssted, som den unikke remisebygning
lægger op til. I forlængelse af Remiseinitiativet arbejdes der
med bedre forhold omkring Banetunnellen og baneterrænet i
samarbejde med Banedanmark og
Ringkøbing-Skjern kommune.
Brandinggruppen meddeler TÆTTERE PÅ og har kørt flere
kampagner under dette tema. En skæbnens ironi, at vi satser på at
komme ”tættere på i et år”, hvor vi skal holde afstand, men lad netop
denne udfordring være paradokset, der bringes os tættere på
hinanden mentalt og reelt, som det lader sig gøre. ”Tættere på” er
fremdeles vores bannermærke og andetsteds på hjemmesiden kan du
læse om, hvordan du selv kan lave dit ”Tættere på” skilt.
Endnu en Gnagsbænk har fundet sin placering.
Denne gang Lygtemandens Sang på Bredgade
ud for Sydbank. Tak til gruppen og sponsorerne.
Flere bænke på bedding - bare vent og se!
Skjern Havnebad, Kajakklubben og
Vinterbadere har i et fortrinligt samarbejde
med 40 kreative elever og lærerne Otto og
Daniel udtænkt mulige scenarier for at udnytte
den smukke plet ved Skjern Havn til naturnære
oplevelser sommer og vinter. Vi venter os meget

af 2021 og må så se om det atter bliver Saunamuligt til jul næste år. ”Vinterbaderne Sauner
Samvær!”
Rundvisninger i byen under Seniorgruppen har trukket folk af huse, og det bliver en aktivitet,
som gentages, så snart Corona vil. Rundvisninger i Den Grønne Korridor i regi af
Udviklingsforum er også populære, og mange folk i udeklæder og travesko - også folk udenbys
fra – får en på opleveren over den natur og variation Den Grønne Korridor kan præsentere.
Foreninger og sammenslutninger kan henvende sig til undertegnede og bestyrelsen med ønsker.
Et bykort er under udarbejdelse, og skal ikke mindst appellere til turister, men også gerne være
øjenåbner for byens borgere. Med et kort i hånden kan man finde rundt i Skjern og de charmerende
bynære områder. En nystartet Turistgruppe vil gøre et sats for at sælge både Skjern og Tarm byer,
handelslivet og den unikke natur i ådalen mellem vore byer. Vi går efter kvalitetsturisme på vores
egns præmisser. Vent bare og se!
En helhedsplan for Skjern og Tarm vil blive et hot politisk tema i 2021. Planen gennemførelse
er politisk stadfæstet, og vi venter os meget af processen dels i de to byer, dels byerne imellem.
Vore to udviklingsforeninger og handelsforeninger har et rigtigt godt samarbejde på tværs af åen og
går ind i Helhedsplansarbejdet med krum hals! Det kan kun blive et skridt fremad for vores område.
Hvis alt går vel indfries ønskerne om en Naturnationalpark ved Skjern Enge fra jernbanen til
deltaet og en tilsvarende Naturnationalpark Borris ved Borris Sønderlands militærområde.
På denne gråvejrsdag – den tiende af slagsen i december – glædes jeg over, at det er den 3.
søndag i advent, og varmen er i sjælen godt hjulpet på vej af Skjern Fjernvarmeværk, suppleret
med gløgg og stearinlys. Ingen grund til at klage med den opbakning Skjern Udviklingsforum
nyder. Selv på disse grå dage ser vi med tak på en pæn tilgang af nye medlemmer. Den store bredde
i indsatsen tegner godt for 2021. Vi skal nok komme videre. Corona var en bremse, men vi stopper
ikke!
Stor tak til alle frivillige og sponsorer – se hjemmesiden - for 2020 og god jul fra hele
bestyrelsen i Skjern Udviklingsforum
Lars Foged

