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Se på borge
NØRRE VOSBORG: Lørdag
kan du både få frisk luft,
motion og ny viden. Holstebro Museum står nemlig
bag en vandretur fra Nørre
Vosborg ud til det sted nær
Storåens udmunding, hvor
arkæologer for få år siden
fandt resterne af ridderborgen Vosborg.
Samme dag står Ringkøbing-Skjern Museum bag
en tur til Lundenæs Slot. I
Skjern Ådal finder man
nemlig stadig sporene efter
Lundenæs Slot, der i middelalderen var hovedsæde
for det kongelige len Lundenæs, som omfattede en
meget stor del af det daværende Ringkøbing Amt.
Det er gratis at deltage i
turene, og tilmelding er
ikke nødvendigt. Det gælder imidlertid om at huske
fornuftigt fodtøj, da der
skal vandres gennem vekslende terræn, hvor der ikke
altid er stier, og hvor der
kan være fugtigt.
Deltagere skal mødes
ved Nørre Vosborgs porttårn. Der er afgang klokken
13 og turen varer til cirka
klokken 15. Hvis du vil på
tur i Skjern Ådal, skal du
møde op på p-pladsen på
Ånumvej ved Lundenæs
ved Skjern Å klokken 13.
Turen varer til cirka klokken 14.30 Begge ture er
arrangeret i samarbejde
med projekt ”Middelalderborge i Region Midtjylland”.
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Reform lokker
folk i bestyrelse
Valg: Forældrene på Tarm Skole valgte torsdag aften de syv, der skal repræsentere
dem i bestyrelsen. Det skete efter stor interesse.
Af Jacob Svendsen,
jsv@jv.dk

TARM: Den nye folkeskolereform motiverer forældrene til at stille op til skolebestyrelsen. Det er i hvert fald
billedet på Tarm Skole, hvor
der torsdag aften skulle findes de syv personer, der
skal repræsentere forældrene i bestyrelsen. Cirka 50
dukkede personer op, og 14
stillede op til de syv pladser.
– Det er helt kanon, det
tror jeg aldrig, der er oplevet før, siger formand Mogens Krejbjerg Madsen og

forklarer, at det ellers godt
kan være svært at lokke folk
ind i bestyrelsen. Han er ikke i tvivl om, hvad der denne gang gør forskellen.
– Det gør skolereformen.
Det er der slet ikke tvivl om.
Det er også det, jeg kan høre
på de folk, som stiller op. De
vil gerne styre udviklingen i
forhold til reformen, siger
han.
Netop
skolereformen
kommer til at påvirke bestyrelsens arbejde.
– Det er nogle væsentlige
og anderledes spørgsmål
den nye bestyrelse får ind-
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Den nye bestyrelse
■ Skolebestyrelsen på Tarm Skole består af 11 personer. Syv er
valgt af forældrene, to af elevrepræsentanter og to af lærerne.
Torsdag aften blev Asta Sørensen, Stine Rask, Poul Gregersen,
Michael Jahn, Michael Johnsen, Annemette Karlsen samt
Mogens Krejbjerg Madsen valgt til at repræsentere forældrene.
flydelse på. Den skal være
med til at sikre at den nye
skolereforms intentioner
kan ses i den dagligdag, eleverne oplever på skolen, siger leder af Tarm Skole, Else
Thorup.
Både Mogens Krejbjerg

Madsen og Else Thorup understreger, at arbejdet med
at implementere den nye
skolereform er i fuld gang
på Tarm Skole, og at det sker
i et godt samarbejde mellem skolens ledelse, bestyrelsen samt de ansatte.

Stjålet bil
fundet i grøften
SKJERN: Klokken 03.40
natten til torsdag blev en
bil fundet liggende i grøften på Arnborgvej ved
Skjern. Det viste sig, at
bilen var blev stjålet i løbet
af onsdag aften fra klokken
22.30. Bilen stod parkeret i
en indkørsel på Rosenvej i
Skjern. I forbindelse med
mødet med grøften har
bilen fået nogle buler.
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TID & STED
FREDAG
8.30-13.30: Skjern Tekniske
Skole: Videnskabsfestival
"Smag på Danmarks forskning"
11.30: Hvide Sande, Nørregade 2 B: Sildefestival.
13-17: Videbæk, Vestjyllands
Kunstpavillon, Sportsvej 3:
Udstilling med værker af
Kathrine Ærtebjerg, Fie Norsker og Carsten von Würden.
15-16: Ringkøbing, Medborgerhuset, Brogaardsvej 2: Gå
en bytur med en naturvejleder.
19.30: Herning Kongrescenter: Musicalen "Cats".
19.30: Herning, kunstmuseet
HEART: Ensemble MidtVest i
samarbejde med jazzmusiker
Carsten Dahl.
Genbrugspladser
Bork: 14-17. Skjern: 10-18.
Tarm: 12-17

LØRDAG

Martin Tang Blegvad er tilbage hos Foersum Tømrer & Snedker. Han begyndte i tirsdags.

Fodbold serie 1 Tarm
TARM: Fredag aften spiller Tarm et vaske ægte
topbrag når de skal på
besøg på Grindsted stadion.- Det er jo en af de
kampe hvor der er noget
ekstra tænding og det er jo
en kamp der kommer til at
have betydning for om vi
skal spille med hvor det
bliver rigtig sjovt, tror også
det kunne blive en målrig
kamp hvor begge hold
kommer til masser af chancer. Men vi har forberedt os
godt og ved hvem fra vores
modstanders hold vi skal
holde øje med. Truppen er
skadesfri så vi kan stille
fuldt hold, siger træner
Svend Åge Nielsen. Kampen spilles klokken 19.00
på Grindsted stadion.
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Foto: Foersum Tømrer & Snedker

Årets tømrer er vendt hjem
Jobskifte: Efter tre måneder med tømrerarbejde i Norge er Martin Tang Blegvad
tilbage, hvor han blev udlært.
Af Jacob Svendsen,
jsv@jv.dk

FOERSUM: Afslutningen på
den 21-årige tømrer Martin
Tang Blegvads eventyr i
Norge blev et opkald fra
hans tidligere mester Harald Dideriksen fra Foersum
Tømrer & Snedker. Den tidligere arbejdsgiver ringede
og tilbød Martin Tang Blegved et arbejde hjemme i Foersum. Et tilbud den unge
tømrer efter en kort betænkningstid accepterede.
– Han er jo dygtig. Og så

har vi arbejde til det, så jeg
ringede til ham og spurgte,
om han ikke kunne tænke
sig at komme tilbage igen. Vi
har udlært ham, så vi ved,
hvad han kan, og hvad han
ikke kan, og vi ved han fungerer godt socialt i firmaet.
forklarer Harald Dideriksen.
Martin Tang Blegvad har i
øvrigt papir på, at han er en
dygtig tømrer. Han vandt
således prisen ”Årets Håndværker 2013”, der er en af
tre priser, som Teknisk Skole Esbjerg uddeler ved Fage-
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Jeg er nok nødt til at
sige, at det var
kæresten, hvis det
kommer i avisen
MARTIN TANG BLEGVAD,
NYANSAT TØMRER
HOS FOERSUM TØMRER &
SNEDKER

nes Fest i musikhuset i Esbjerg .
Jobtilbuddet fra Harald
Dideriksen faldt på et meget
godt tidspunkt, fortæller
Martin Tang Blegvad. For
hans kæreste er netop vendt
hjem efter et ophold i Afrika. Men hvad trak mest - Foersum Tømrer & Snedker eller kæresten?
– Jeg er nok nødt til at sige,
at det var kæresten, hvis det
kommer i avisen, griner
Martin Tang Blegvad.
– Nej, det var begge dele
tilføjer han.

10-14: Ådum Hallen: Loppemarked.
10.45-14: Tarm-Skjern: Skjern
Å Running Challenge sender
hen ved 1100 motionister på
tur i åbyerne og på Skjern
Enge.
11-16: Thorsminde, Vesterhavsgade 1E: Strandingsmuseet viser blandt andet
nyfundne dokumenter fra
HMS Defence.
13-17: Videbæk, Vestjyllands
Kunstpavillon, Sportsvej 3:
Udstilling med værker af
Kathrine Ærtebjerg, Fie Norsker og Carsten von Würden.
19.30: Herning Kongrescenter: Musicalen "Cats" - Ekstra
forestilling.
20: Ringkøbing, Generator,
Kastengevej: Almost Irish.
Ringkøbing Bio
13-16: Sundhedscenter inviterer til tema om sundhed.
19: Klumpfisken. 19.30: En du
Elsker
Genbrugspladser
Bork: 9-16. Skjern: 9-16.
Tarm: 10-15.

Ringkøbing Bio
16.30: The Amazing SpiderMan 2. 19: Klumpfisken.
19.30: En du Elsker
Lægevagt
Tlf. 7011 3131
Tandlægevagt
Tlf. 7010 2030

