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Billede af Skern Kirke

LUFTFOTOKORT OVER SKJERN OMRÅDET

( Der viser Skoleområdet – Skjern Hovedgaard – Skjern Kirke og det gamle mejeri )

Skjern området omfatter i princippet Landsbyerne og området med Tindbæk – Skjern
Skole – Skjern Kirke – Skjern Hovedgaard – Løvskal – Hjorthede – Lee.
Skolen er et samlingssted med mange aktiviteter for området – Derfor vil en Skolelukning
være katastrofal for dette område.
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Skjern området.
Gårdene i byen har fra tiden før 1781 været fæstegårde under Skjern Hovedgaard, der er
beliggende ved Skjern Kirke. I området ved Skjern er ligeledes beliggende den
nyrestaurerede Karmark Mølle, som er den vandmølle, der tidligere malede egnens korn.
Resterne af den meget gamle Skjern befæstning ”Voldstedet” ses også i området. mellem
Skjern Hovedgaard og Karmark.
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Skolegården på Skjern skole

Gangstien ind til Skjern skole
Skjern Hovedgaard er i dag et socialpædagogisk opholdssted (efter servicelovens §49) for
drenge i alderen 13 – 18 år (23år) normeret til 10 + (3) drenge.

Skjern Kirke
Skjern Kirke har sin oprindelse helt tilbage til år 1180 og er således en af landets ældste.
Kirken indeholder mange kulturskatte og er i dag sognekirke for Løvskal – Tindbækområdet (Skjern Sogn).
I området tæt ved kirken er der mange gravhøje. Her er også fundet landets ældste runesten.

Skjern Hovedgaard – som den ser ud i dag
Skolen som lokalt kulturcenter
Skjern Skole er det samlende og bærende
element for lokalområdet. Her mødes alle i
en eller anden sammenhæng - skolen,
musikskolen, børnehaven, skolefritidsordningen, idrætsforeningen og andre foreninger.
Fire gange årligt afholdes der ”Åben Skole”
arrangementer i samarbejde med Regnbuen

Skjern kirke set fra P – pladsen
Skjern Skole
Skjern Skole er en landsbyskole med elever fra
børnehave til og med 6 klasse. Der går i alt 100
børn på skolen i 2006. Under Skjern Skole hører
også Regnbuen, der er en integreret børnehave
med ca. 35 børn og skolefritidsordning med ca.
20 børn. Skern skole er undelagt Bøgeskovskolen
”Skoledistriktet” dækker Tindbæk, Løvskal, Lee
og Hjorthede områderne.
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( Børnehaven )

De nære udenomsarealer består ud over
en traditionel skolegård og legeplads af
et atle-tikstadion og boldbaner. Idræt og
frilufts-aktiviteter har derfor stor prioritet
på skolen.
Team Nørreå IF
Den lokale idrætsforening hører ligeledes
til på skolen. Den har dog også sit eget
klubhus. Team Nørreå er en
sammenslutning af HLT80 fodboldklub
og Nørreå IF.
Klubben har 4 fodboldbaner, et stort
atletikstadion, gode gymnastikredskaber
og bordtennisborde.
Desværre mangler der akut
indendørsplads, idet vi kun har en
gymnsatiksal på størrelse med en
badmintonbane.
Der er i området en meget lang og rig
tradition for motionsgymnastik,
springgymnastik og atletik.
Der bliver hvert år afholdt
gymnastikopvisning. Der spilles også
fodbold, badminton, petanque og ikke
mindst bordtennis. Klubben har i
bordtennis nogle af landets bedste
spillere, så vi har noget at være stolte af.
Klubben afholder indenfor disse
aktiviteter også diverse turneringer og
mesterskaber.
Bordtennesafdelingen har en
underafdeling i Århus og underviser på
Tjele Efterskole, der
har bordtennisundervisning som et
specielt tilbud til eleverne.
Gennem gymnastikforeningen, der blev
stiftet i 1946, mødes børn og voksne på
tværs af alder og har skabt venskaber for
livet.
Det har skabt sammenhold og styrke,
som det er værd at værne om.

Den 4. bygning i Skjern er i dag privatejet, men
var tidligere mejeri.

Idræt og Integration
Gennem idrætsforeningen bliver tilflyttere
hurtigt en del af lokalbefolkningen.
Klubben har i dag ca.225 medlemmer.
Ca. 90%, af skolens elever dyrker idræt i Team
Nørreå hvilket må siges at være godt for
folkesundheden.
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Fase 1.

Renovering af Skjern Skole med udvidelse af sportsfacilliteterne.
I den Nord/østlige del af Bjerringbro Kommune nærmere bestemt Tindbæk,
Skjern, Løvskal, Lee og Hjorthede områderne har vi ét stort presserende
ønske.
Renovering af Skjern Skole med udvidelse af sportsfaciliteterne.
Borgerne i området har gennem flere år arbejdet med planer for en sådan
renovering/udvidelse så vi kan følge med udviklingen og understøtte en stab
af dygtige lærere, pædagoger og ikke mindst det rige idrætslige og kulturelle
liv der foregår på Skjern Skole.
Vi lægger stor vægt på, at der sker en inddragelse af disse ildsjæle i planerne
for Skjern Skoles og Team Nørreås rammer. Viborg Kommune opfordres
derfor til at tage fat på denne opgave sammen med den Nord/østlige del af
Bjerringbro Kommune. ( Vores område )

Information er vigtigt for forståelsen
Borgerne i området påtænker at udarbejde en hjemmeside for Skjern
området, der senere kan linkes sammen med hjemmesider for Tindbæk, Lee
Løvskal og Hjorthede og andre hjemmesider i området. (er i udvalg). – og
også Landsbykædens hjemmeside. Således det linkes på et
Landsbykædenetværk som kan være en uvurderlig hjælp til Viborg Kommune
til at gøre de mange hjemmesider mere tilgængelige.
Et sådant Landsbynetværk vil give Kommunen et godt overblik over hvad der
rører sig i landsbyerne.

Efterskrift.
Vi håber at vi med denne udviklingsplan fra Skjern området, har sat gang i et
frugtbart og konstruktivt samarbejde med Viborg Kommune til gavn for
væksten i Kommunen og til gavn for folkesundheden og hermed også for
borgerne på egnen.

Præsentation for borgerne / Området.
Oplægget bliver præsenteret for Borgere – idet oplægget hænges op på Skjern skoles
opslagsstander – eller er tilgængeligt på lærerværelset.
Eventuelle indsigelser eller ændringer til oplægget skal være skriftlige og med underskrift
og skal fremsendes til:
Lone Frandsen, Løvskal Landevej 11, 8850 Bjerringbro. – Tlf 8668
Mail: erantis@post11.tele.dk
eller Conny Christensen, Hjorthedevej 28,
8850 Bjerringbro Mail: aksel@post10.tele.dk
Denne Borgerplan fremsendes til Viborg Ny Storkommune
Udarbejdet af Landsbykæden – Løvskal – Hjorthede – Lee
Arne E. Jørgensen, Formand Landsbykæden.
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