
 

 

 

Nyhedsbrev September 2017  

Nationalpark Skjern Å 

Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune har besluttet, at det i 2017-2018 skal undersøges, om der 

kan skaffes lokal opbakning til en ny Nationalpark baseret på frivillig deltagelse. 

Vi ved fra sidste gang, hvor der var planer for Skjern Å, at interessen for at være med varierede 
meget - også blandt lodsejerne. Denne gang vil projektet dog bygge på frivillighed. Vores holdning 
er, at man skal være opmærksom på, hvad man tilslutter sig i forhold til, hvordan ens ejendomsret 
vil være fremadrettet. 
Søndag den 24. september fra 11.00 – 13.00 arrangeres der en SKJERN Å DAG, hvor der i 
Borrislejren kan hentes yderligere informationer om de nuværende overvejelser. 
 

Åbent Landbrug – Åben Landsby på søndag 
På søndag den 17. september inviterer landbruget til Åbent Landbrug tre forskellige steder i vores 
område. Du og din familie og ikke mindst naboer og venner udenfor landbruget kan besøge: 
 

 Mie og Torben Thorsen, Bjergbyvej 24, Vinderup – malkekvæg 

 Dorit Jacobsen og Jakob Sørensen, Trehøjevej 18, Vildbjerg – søer og smågrise 

 Frederikke Bundgaard og Jacob Stensig, Blæsbjergvej 4, Holstebro – malkekvæg 
 

Se mere om de tre besøgssteder på www.aabentlandbrug.dk  
 
Da vi i den sydlige del af det tidligere Ringkøbing Amt ikke har nogle besøgsgårde, er der en 
gruppe af borgere der har taget initiativet til at lave arrangementet ÅBEN LANDSBY 2017 – 
ligeledes på søndag den 17. september. Her vil du/I kunne besøge følgende landbrug: 
 

 Torben Hvelplund, Nørhedevej 26, Lyne 

 Lyne Potatis, Nørhedevej 52, Lyne 

 Marianne og Kristian Dahl, Nørhedevej 29, Lyne 

 Lone og Erik Andersen, Østergaardevej 16, Lyne 
 
Dagens program starter med rundstykker i Lyne Forsamlingshus  
kl. 10.00 
 
Familie og Fritid tilbyder frokost kl. 12.30 i Lyne forsamlingshus 
Pris: Voksne kr. 50,- Børn kr. 25,- og det er selvfølgelig inkl. øl eller vand 
 
Hele programmet med de mange besøgssteder kan du se på Bedst mod West på www.lyne.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 
Der vil køre dobbeltdækkerbus mellem  
de fire sogne der deltager – se vi? 

 

 

http://www.aabentlandbrug.dk/
http://www.lyne.dk/


 

 

Medlemskampagne 
Vi har i Familielandbruget altid fokus på at varetage interesserne for de medlemmer vi har. Vi tror 
dog, at langt flere der bor på landet kunne have stor værdi af at være medlem af 
Familielandbruget. Vi har derfor besluttet, at vi her i efteråret vil køre en medlemskampagne hvor 
vi vil kontakte landbrugere, som vi tror, deler interesse med os i Familielandbruget, og det vi står 
for. Vi vil udsende breve til potentielle nye medlemmer, hvor vi også redegør for de 
medlemsfordele et medlemskab giver mulighed for. 
Vi har også besluttet, at hvis du som medlem kan skaffe et nyt medlem, vil der være et gavekort 
på 500 kr. til restaurant Flammen i Herning for hver anvisning, du kan give, der resulterer i 
medlemskab. Så har du naboer eller andre, der ikke er medlem, giv os da et praj på nkf@sagro.dk  
Når medlemskabet er i hus, sender vi et gavekort. 
 
 
Ny Hjemmeside 
Vi har netop lanceret foreningens nye  
hjemmeside www.familielandbrugetvestjylland.dk 
Her kan du finde alle nyttige informationer om 
foreningen, arrangementer m.m. 
Har du spørgsmål eller forslag, der kan være  
med til at gøre siden endnu bedre, hører vi gerne herom. 

 

 

 

 

 

Venter på bedre vejr 

Høsten er heldigvis overstået de fleste steder med pæne udbytter. Desværre har omkostningerne 

til tørring af korn og ekstra bøvl med bjærgning af halm været oplevelser, vi gerne havde været 

foruden. Jeg håber, at vi den kommende tid vil byde på tørvejr, så det sidste halm kan bjærges, 

kartoffeloptagningen kan komme i gang og - ikke mindst - at vi kan få sået vintersæd. 

Lone Andersen 
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