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Outlet fik forrygende
Forretning. Dansk Factory Outlet
på Centervej tyvstartede på
åbningen med et brag.
Af Carsten Bille Petersen
Signe Svendsen spillede en fin koncert i
Vostrup i aftes. Foto: Mathias Laurvig.

Hip hurra for Signe
Af Peter Linderoth Sørensen
peso@bergske.dk

Vostrup: I går kunne sangerinden Signe Svendsen fejre sin 39 års fødselsdag. Samtidig begyndte hun sin tur
rundt i Danmark for at præsentere sit nye album »Kun
de faldne rejser sig igen«.
Åbningskoncerten blev
holdt i Vostrup, hvor den intime scene endnu engang
skabte nærvær mellem dem
på scenen og publikum.
Tilskuerne i Vostrup Musikhus tog særdeles godt
imod de nye numre og den
sympatiske sangerinde, der
er kommet langt siden samarbejdet med Rollo og King.
Anden del af koncerten
blev således åbnet med tilskuernes fødselsdagssang til

sangerinden. Signe Svendsens rockende rytmer greb
godt fat i et publikum, der
er vokset op med rock’n’roll
og har holdt fast i den. Signe Svendsens egne sange om
kærlighedens og livets trin
og fejltrin tiltalte det modne
publikum.
Hun bliver særdeles godt
bakket op af sit band, Lars
Skjærbæk på guitar, Troels
Skjærbæk på bas og Søren
Poulsen på trommer. Lars
Skjærbæk har også produceret det nye album og lægger
en fantastisk guitarlyd under Signe Svendsens sang.
Hun kan dog også selv og
gav en solosang som ekstranummer.
Koncerten gav absolut
lyst til at købe det nye album
og genhøre sange og musik.

cape@bergske.dk

Tarm: Christian Bliksby
har både haft travlt og været
enormt spændt de seneste dage.
Egentlig skulle hans forretning - Dansk Factory Outlet have været åbnet i sidste uge,

men det nåede han simpelthen ikke.
»Håndværkerne var slet
ikke færdige, og det var de
egentlig heller ikke i går,« røber Christian Bliksby.

300 ekspeditioner
Men nu kunne han ikke vente
længere. Så forretningen åb-

nede i aftes med en seance, der
alene var annonceret på Facebook.
Men kunderne havde luret
det, for i løbet af de tre timer,
tøjforretningen i den tidligere
Aldi-forretning på Centervej,
havde åbne døre, væltede det
ind med mennesker.
»Vi havde over 300 ekspeditioner, så der har været 1000
mennesker inde i forretningen. Mindst,« lyder det fra en
glad butiksindehaver.
Mange af kunderne blev
overraskede over udvalget,

så de købte nok lidt mere, end
de havde planlagt på forhånd,
mener Christian Bliksby. Men
det kan han selvfølgelig kun
være tilfreds med.
»Vi er en outletforretning,
men vi kører alligevel med
fuldt sortiment og med kendte mærker,« understreger han
om konceptet bag Dansk Factory Outlet.

med til at få brudt nogle af de
tabuer, der er omkring psykiatrien. Vi kan bruge det, men
det kan også blive brugt af andre,« siger Birgit Hindbo, der
glæder sig over at forskellige
fagområder i kommunen kan
mødes på tværs og skabe et resultat.

gjort mere tilgængelige gennem de senere år. Et eksempel
er området ved Ejstrup Søerne, der har fået et løft, og flere
steder er man i gang med noget lignende.
Tarm Kommuneplantage,
der ligger ved siden af Tarm
Idrætscenter og spejdercentret, har i flere år levet en
lidt stille tilværelse, men nu
er det blevet opgraderet med
stier, der har stenmel på, så

Første rigtige dag
I dag er det den første rigtige åbningsdag, og Christian
Bliksby er efter i aftes fuld af

Dejlig skov skal
give velvære og
adgang til alle
Skovprojekt. Et stort skovareal blev ikke
brugt, men nu kommer der for alvor liv
i den næsten glemte perle i Skjern.
Af Christian Baadsgaard
chba@bergske.dk

Sangerinden havde fødselsdag i går, og derfor
blev hun selvfølgelig fejret af publikum.

Søndagsskole-frivillige
forkæles med fest
BORRIS: Den sidste fredag
i september er udnævnt
til officiel frivillighedsdag.
Derfor har bestyrelsen for
DFS (Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler) i Skjernkredsen besluttet at holde en
fest for alle de frivillige i dette arbejde.
»Vi synes, de frivillige
i søndagsskolearbejdet og
sommerlejrene på Holmsborg gør en kæmpe indsats
for at formidle kristendom i
børnehøjde. Derfor har vi sat
os for at holde en fest for at
forkæle dem lidt. Det fortjener de virkelig,« siger kredsformand Grethe Lauridsen.
Så mandag den 21. oktober er der indbudt til god

mad og motion til smilebåndet på Bundgaards Hotel i
Borris – uden at det skal koste de frivillige i søndagsskolearbejdet en krone.
»Vi har mødt stor velvilje
hos vore sponsorer, nemlig
Y´s Mens klubberne i henholdsvis Videbæk, Skjern
og Ringkøbing. Vi ved faktisk ikke endnu, hvor mange
der kommer til festen, men
der er inviteret i nærheden
af 200, så nu må vi se, hvor
mange der tager imod indbydelsen. Vi glæder os meget til at være sammen med
dem alle,« fortæller Grethe
Lauridsen.
chba

SKJERN: Forundring kan være frugtbart. Bare spørg Klaus
Koch, skov- og landskabsingeniør ved kommunen.
I den gamle Skjern Kommune havde han fået øje på et
dejligt areal ved Oldager Allé,
og spekulerede på, om der ikke kunne laves et spændende
sted. Ejerforholdet var ikke
helt klarlagt, men med tiden
fandt han ud af, at det var ejet
af Rosengården, som netop er
kommunalt. Ergo kunne skoven altså få en driftsaftale under den kommunale ordning.
Så han tog kontakt til Birgit Hindbo, der er centerleder
på Rosengården. Og hun var
meget enig i, at det trængte til
en kærlig hånd, og nu er den
kærlige hånd altså i gang med
at tage fat i træerne og få lavet stier.
Nabolaget er et parcelhuskvarter, og her kan man også
få gavn af området. Oveni er
der et skovrejsningsprojekt
ved siden af, så der er natur
for alle pengene.

»Næste år kommer der
stenmel på, så dem, der er dårligt gående eller er i kørestol,
også kan færdes her,« fortæller Klaus Koch.

Gavner psykisk syge
For Rosengårdens brugere er
projektet yderst givende, både
for krop og sind.
»Vi ved, at det at komme
ud at gå, eller blot at røre sig,
har stor betydning for de psykisk syges velvære, og kan
betyde en forbedring af deres tilstand,« forklarer Birgit
Hindbo.
Her kan man både gå sammen og hver for sig, og så er
det ikke så langt væk fra Rosengården. En samtale med
en bruger kan foregå her, og
med den ro, der er her, kan
man åbne op for mange ting,
der trykker hos dem, der har
et sårbart sind, netop fordi der
er fred.
På andre måder er der også
en gevinst.
»Det er en måde for psykiatrien at åbne op i forhold til
samfundet. Det at man bevæger sig blandt andre er også

Flere initiativer i gang
De kommunale skove er via
skovhandlingsplanen blevet

