NYTÅRSHILSEN FRA SKJERN UDVIKLINGSFORUM.
Atter lever vi i Coronas skygge. Bedst
som vi troede, det var på retur, smutter
der en lille virus-satan fra Sydafrika
rundt i verden. Om igen, tilbage i hulen
med de venner, vi har tilbage og med
blikket på arbejdsskærmen eller den
elektroniske kontakt til de
nære. Heldigvis kan vi være sammen
udendørs og i relation til
Skjern Udviklingsforum er mange
aktiviteter udendørs i de frivillige
bander, ligesom mange møder i diverse
projektgrupper er små forsamlinger, som kan holde ”hulemøder” og
tænke tanker og søge midler til store og små projekter. Vi giver ikke op,
og heldigvis lykkes vi – borgere, institutioner og foreninger tilsammen med mange ting her i Skjern
Skjern Udviklingsforum fylder for nogle år en del i vores liv, og
jeg tror jeg taler på bestyrelsens vegne i samme ombæring. Vi er et
flittigt team, som arbejder godt sammen og
efter bedste mening sætter Skjern på
landkortet med diverse tiltag. Dette
naturligvis set i en sammenhæng i vores
fælles kommune, hvor vi har et godt
samarbejde med de andre centerbyer
Videbæk, Ringkøbing, Tarm og Hvide Sande
og nu også Landdistriktsrådet. Vi er jo som
Udviklingsforening i de forskellige byer og
på landet formet over samme læst og med
samme engagement i at højne trivslen, hvor skæbnen har anbragt os.
I uge 48 havde vi et inspirerende møde med to gæve Borrisfolk, som
holder liv i deres by, som vi i vores, ved at samles i fællesskaber og
ved at trække samme vej. Godt gået Borris!
I Skjern trækker vi også på samme hammel. Det helt
altoverskyggende er de mange frivillige, som deltager i diverse
grupper enten under Udviklingsforum direkte, gennem den Grønne
Korridor eller gennem Gentænk. Vi snakker om mindst 200 personer +

det løse, og det er og bliver vores styrke. Vi kan jo i en snæver kreds
som vores erkende, at mange
grupperinger hviler på friske
pensionisternes virke, de har jo så
god tid , men tro mig, vi har også
yngre kræfter i flere Gentænkgrupper, og vi har en stigende god
kontakt til skoler og
ungdomsuddannelserne for at
engagere også de unge. Skjern
Udviklingsforum har ligeledes et godt
samarbejde med Handelsforeningen,
Skjern-Tarm Håndværkerforening, og
vi deltager i Erhvervsrådets møder.
Udviklingsforum og andre foreninger skal hele tiden forny sig
nedefra, ellers dør det langsomt ud. Det gælder på de tunge
bestyrelsesposter, men også i diverse arbejdsgrupper og i relationer til
de unge. De helt unge har det med
at blive ældre, en del flytter fra
byen, nogle vender tilbage og
sågar får vi tilflyttere helt fra
Nordjylland. Det har vist jo at
være en lille folkevandring med
tilflyttere, og tilflyttere skal
dyrkes og inkluderes. Det har vi
faktisk en velkomstgruppe, som
gør. Personligt blev jeg og min
familie hurtigt involveret i Skjerns
liv tilbage i 1982, al snak om en
lukket befolkning er falsk. Så lad
os fortsætte med at byde nye folk
velkommen – også nu. Borgmester Hans Østergård kunne forleden
berette at Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede befolkning er let
stigende, og Skjern alene er ifølge Danmarks Statistik de sidste 15 år
vokset med ca. 800 sjæle. Der bygges flittigt alle steder. Optimisme
smitter! Byg løs og lav børn!
Heldigvis rummer Skjern et væld af aktive foreninger, og
fremfor at Skjern Udviklingsforum skal favne alt, ser
vi , at samarbejde med andre foreninger og
institutioner er langt mere konstruktivt. Vi skal gøre
hinanden stærkere og udnytte hinandens styrke.
Vort fokus de næste år vil være at involvere de unge
og børnefamilierne og deres foreninger i de
beslutninger, som træffes for byen. I skal tage over

på alle poster før eller senere, vores fælles
arbejde skaber fælles fremtid. Fremtiden er lys –
Julelyset fantastisk – og vent og se, vi satser
sammen med kommunen på at forstærke lyset i
mørket. En forsmag så I i Vandhaverne i september.
Mere af samme slags i 2022-23. Meget mere. Vent og
se.
I det forgangne år har Corona fyldt meget, og det gør den
stadig. Vi måtte bl.a. aflyse Grundlovsmødet,
der holdes fælles med Tarm. Mange møder blev
holdt elektronisk, men endelig og med
bævende hjerte inviterede vi til årets folkefest
ved Vandhaverne med fuld barokmusik.
Vandhaverne har været vores største sats
indsatsmæssigt de seneste år, økonomisk og
arbejdsmæssigt, og vi er kommet meget langt.
Det friske vand blev endelig fundet, er tilsmagt,
og til foråret lægges det ind - under
Grønningen. Voila! Hele korridoren samler folk,
og guidede ture er en succes. Vi går ikke kun
”på Volden” og forelskes, vi ”går i
Korridoren” og grønnes.
I horisonten dukker andre store projekter op bl.a. i Gentænk
Skjern regi . Remisen er nu selvkørende –
en fantastisk dynamo. Jernbanetunnelen
bliver i sin tilgængelighed forhåbentlig
nytænkt. Skjern Åbad samler kræfter og
penge til et gennembrud, kampagnen
TÆTTERE PÅ popper op gentagne gange og
taler sit tydelige sprog. En turistgruppe
barsler med en
spændende festival til
næste år, broer og
tunneller holdes ved lige,
og biodiversiteten er
kravlet ind i de grønne områder, men skal finde sin
endelige form. Skt. Hans fest og Grundlovsmøde
samler folk til fest og samvær. Gnagsbænke formerer
sig med Kærester, Kunsten stiger i Byens Passager, og
et stort Gavlmaleri er på vej.
Efter sommeren 2022 vil der foreligge en Helhedsplan for Tarm
og en for Skjern og endelig en plan for vores fælles
anliggender. Samarbejdet med Tarm Udviklingsforum kører i smør.

Helhedsplanerne kører efter indhøstning af
borgernes ønsker i flere lag, og vi skal nok komme
op at flyve med fælles indsats. De mange gode
tiltag, som fandtes i forvejen kædes sammen, og vi
satser på at bygge nyt ovenpå. Skolestrukturen
nærmer sig en plan. Skjern og Tarms
Udviklingsfora, Handelsforeninger og andre
foreninger står skulder ved skulder. Energien bobler
i begge byer, og sammen har vi et væld af gode
tilbud. Vi forandrer, vi forankrer, og vi holder sammen med alle områdets andre foreninger - liv i
kludene under devisen: Vil vi skabe noget, smøger
vi ærmerne op. Som jeg hørte for nylig: ”Al
sand forandring kommer nedefra”. (Rune Lykkeberg)
Tak til alle jer der støtter ved personligt medlemskab, som
firma eller som sponsorer. Alt tæller,
herunder korrekt anvendte hundeposer, smil
på gaden og det store frivillige engagement.
Følg arbejdet på vores fantastiske
hjemmeside www.skjernudviklingsforum.dk
Julen er overstået og Skjern vandt
fortjent konkurrencen om det flotteste
julelys. Stort tillykke – endnu et samlet træk fra aktive folk. Med dette
lys i hjertet og mere lys på vej - i natur og med lysfestivaller - ønskes
alle et: Godt og grønt Nytår!
På bestyrelsens vegne
Lars Foged

