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Forord

Tarm Udviklingsforum (TUF) er en 
medlems– og paraplyorganisation for 
foreninger og arbejdsgrupper i Tarm- 
området.

Vi er ofte bindeleddet til Ringkøbing- 
Skjern Kommune (RKSK), understøtter 
og forsøger at koordinere de forskellige 
aktiviteter i arbejdsgrupperne, så 2 grup-
per ikke laver det samme. Vi kan hjælpe 
med ansøgninger til kommunen mm, og 
vi blander os ikke i gruppernes aktiviteter 
i øvrigt. De arbejder helt selvstændigt. Vi 
fik i februar Danske Andelskassers Banks: 
”Sammen kan vi mere Prisen 2020”, 
som bortset fra æren også tilførte vores 
slunkne kasse kr. 15.000.

Vi samarbejder udadtil med RKSK om 
Nationalpark Skjern Å, byplanlægning, 
uddeling af Byfora Midler (de 200.000 kr. 

som RKSK hvert år uddeler til aktiviteter 
i de 5 Centerbyer). I dette tilfælde Tarm. 
Der er tidligere uddelt til Mejeriet, Sta- 
tionen, pop-up hytter, projektering af 
skate-anlægget, DiscGolf, projekt 
Forsøgshaven mm.

Vi arbejder også meget sammen med 
Skjern Udviklingsforum om Nationalpar-
ken, grundlovsmøder, nye stisystemer 
på tværs af og langs med Skjern Å, og 
formændene deltager i hinandens besty-
relsesmøder. Sammen forsøger vi også at 
råbe politikerne op, så de ikke glemmer 
os i den sydlige del af kommunen.
Vi ejer i fællesskab Mobilscenen. Udlej-
ning af denne og TUF hytterne admini-
streres af TUF.

Kontakt og priser 
Frank Grønhøj 27583884. fg@tarmby.dk

Tarm Udviklingsforum(TUF) har eksiste-
ret siden 2006, året før den nye Kom-
munalreform. Allerede dengang havde 
man forudset, hvordan nærdemokratiet 
ville forsvinde i takt med centraliserin-
gen og foreningen var fra start tænkt 
som bindeled mellem borgerne, de fol-
kevalgte og kommunen.

Forummet har til formål at:
•   medvirke til at udvikle Tarm som et 

godt sted at arbejde, bo og leve
•   være aktiv i forbindelse med 

udvikling af byen
•   skabe rum, forbindelser og events 

hvor byens borgere kan mødes
•   indgå i netværk med tilsvarende 

foreninger i kommunen

MELD DIG IND I TUF PÅ 
WWW.TARMBY.DK

Privat medlemskab: 100,- kr.
Firma medlemskab: 500,- kr.
Foreningsmedlemskab: Gratis

Eller støt os med en donation 
(skriv TUF donation i 
bemærkningen)

Mobile Pay: 
41390
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Storegade 6-10    6880 Tarm
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Vi bakker op om lokalområdet  
Det er ikke tilfældigt, at vi i Ringkjøbing Landbobank har det bedste image blandt 
danske banker og at kundetilfredsheden er helt i top. For os handler det om at sikre 
den enkelte en kompetent og individuelt tilpasset rådgivning fra alle i banken - en 
rådgivning, der styrker oplevelsen af økonomisk kontrol og giver ro i maven. Kunne 
du tænke dig et handlekraftigt, kompetent og ordentligt alternativ til din nuværende 
bank, så ring til en af os på 9737 1411 eller book et møde på landbobanken.dk
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Grøn Kultur
BEGRØNNING AF STOREGADE

Sammen med arkitekt Bo Christensen 
er vi i fuld gang med at planlægge en 
forskønnelse og begrønning af Store-
gade, således at man derved trækker 
naturen ind i bymidten. Det sker ved at 
lave grønne bede mellem parkerings-
pladserne på strækningen fra Bechs Ho-
tel til Tarm Bybæk.  Hvor det er muligt, 
skal facaderne iflg. lokalplanen være 
hvide med sorte sokler. For nylig har fle-
re markante bygninger i gaden således 
fået ændret deres facader. Hvis husejer-
ne har lyst, kan man plante slyngplan-
ter, som kan vokse op ad husmurene. 
Gadebelysningen ændres, og der etab-
leres ny flagallé. Der bliver opsat plan-

tekummer i cortenstål forskellige steder 
i byen. Det er allerede sket ved Kulturta-
gene, hvor de også skal give lidt læ.
På sigt vil vi gerne åbne op til Bybæk-
ken, så den gøres synlig fra Storegade 
med f.eks. vandtrappe og terrasse mod 
bækken. 

Der har været talt om projektet siden 
2007, og vi regner med at kunne gå i 
gang i foråret 2021. Det sker i et sam-
arbejde med husejere, kommunen og 
politiet, idet vejbredden formindskes, 
så der skabes bedre og sikrere forhold 
for cyklister.

• Koncerter
• Foredrag
• Udlejning af lokaler til

• Private fester
• Tryllestaven

• Keramik
• Broderi
• Stok og Steen

• Kulturskolen
• Musik
• Drama 
• Billedkunst

• Escape Room
• Foreninger

• Åbne værksteder
• Keramik og billedkunst
• Vævestue
• Øvelokale

www.mejerietitarm.dk 2243 1047 www.facebook.com/mejerietitarm

FRIVILLIGHED FÆLLESSKAB FORETAGSOMHED
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Hold Grøn

Hold Grøn er en gruppe frivillige, som 
tager ansvar og bidrager til, at Tarm by 
fremstår både grønnere og skønnere. I 
dette fællesskab ønsker vi også at skabe 
nye menneskelige relationer, så flere 
opnår et aktivt og godt udeliv i byen.

Hold Grøn arbejder selvstændigt og va-
retager f.eks. planlægning, etablering og 
vedligehold af små grønne oaser i byen. 

Vi fjerner ukrudt, beskærer og nyplanter, 
men står ikke for oprydning i byen.

Hold Grøn mødes 1. og 3. mandag i hver 
måned kl. 9.00 under Kulturtagene og 
går sammen til Bechs Hotel, som byder 
på kaffe og brød til alle. Her bringes for-
slag til arbejdsopgaver i spil og vi bliver 
enige om dagens opgaver, som klares 
inden middag.

– VI PYNTER I BYEN

Har du lyst til at være en del af Hold Grøn og få et sjovt og givende 
fællesskab, så kontakt os gerne. Som medlem af gruppen får man en 
invitation på mail nogle dage før vi mødes. Da det er frivilligt arbejde, 

er man ikke forpligtet til at deltage hver gang, men jo flere vi er, 
jo størrer forskel kan vi gøre for vores by – og jo sjovere er det.

Vil du gerne vide mere, så ring til mig på 6065 6536

Hilsen fra os alle – Bente Vyff

VIL DU VÆRE MED?

VI TAGER ANSVAR 
OG BIDRAGER TIL, AT 
TARM BY FREMSTÅR 

BÅDE GRØNNERE 
OG SKØNNERE
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Furniture Station
Visionen for Furniture Station er et 
event- og udstillingscenter, som huser 
pop-up events og midlertidige projekter 
i skøn forening med nostalgi og historie-
fortælling. 
Vi ser for os et træbeklædt pakhus med 
masser af glaspartier, hvor forbipas-
serende om aftenen får et spændende 
kik ind i det let oplyste lokale. Et anret-
tekøkken, så pakhuset kan bruges til 
større events, hvor maden fås udefra 
og understøtter områdets eksisterende 
udbydere. En glasgang som forbinder 
pakhus med stationsbygning. En indret-

ning med fortællingen om stolefabrikken 
og stationen. Møbelprototyper samt 
ny-produktioner. Autenticitet, lyse rum, 
højt til loftet, fritlagte bjælker og rå New 
Yorker murstensvægge. Mødelokaler 
samt plads til konferencer, workshops 
og foredrag. Sociale pop-up events som 
Streetfood, Halloween, Brætspilscafé, 
udstillinger mm. Et unikt kulturhistorisk 
miljø som emmer af sjæl og autenti-
citet. Den samlede projektsum er på 
6.000.000 kr., hvoraf næsten halvdelen 
er fremskaffet. 

ET EVENT- OG UDSTILLINGSCENTER

består af formand Janni Juhler, 
næstformand Martin Lemming, 
kasserer Mette Preddey samt sup-
pleanter Finn Sand, Mads Staulund 
og Michael Damgaard. Herudover 
er der tilkoblet en masse frivillige 
fra ”Stationens Venner”. 

FURNITURE STATION 
STYREGRUPPEN 
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G A D E I D R Æ T

Gadeidrætten har de seneste år fået en stor betydning i skabelsen af aktive byrum. 

Gadeidræt kan være bidragende til at skabe samlingspunkter for børn og unge, hvor 

bevægelse er i fokus. Ved at tilbyde nye fællesområder med fritidsaktiviteter, hvor man 

ikke nødvendigvis skal ’melde sig ind’ for at blive aktiveret, bliver brugen af faciliteterne 

forøget. 

Den selvorganiserede idræt opstår, når en gruppe fatter samme interesse for en aktivitet, 

uden at de ønsker forpligtelsen i et formaliseret foreningsregi. De uorganiserede 

idrætsudøvere er hovedsageligt unge motionister og individualister, der foretrækker 

friheden til at kunne improvisere. Derfor er det vigtigt at udvikle faciliteter, så man kan 

appellere til et meget bredere publikum, og især de børn og unge, som normalvis ville 

falde udenfor den traditionelle foreningskultur. 

Udøvere af gadeidræt består af individer fra forskellige streetkulturer, der generelt er 

kendetegnet ved at være individualiserede udøvere, som foretrækker friheden til at kunne 

improvisere. Individer der vil kunne løbe, cykle, skate mm., når tiden er til det, og når 

lysten opstår. Denne gruppe individer kan være grundlaget for at skabe kreativt aktive og 

inkluderende byrum. Byrum, hvor alle kan føle sig velkomne, selv dem som ikke kommer 

for at dyrke motion.

Ved at kombinere elementer fra streetkultur med gadeidræt, som skateboard, rulleskøjte, 

løbehjul, parkour, BMX, fodbold, basketball, gadekunst mm., kan man sætte fokus på 

aktivitet, motion og sundhed igennem aktiv leg og socialt samvær. Især samværet er 

vigtigt for interessenterne. Samvær kræver en ramme og et samlingspunkt, for at kunne 

blive en levende og udviklende organisme, som inkluderer alle. Adskillige undersøgelser 

viser i dag, at fællesskaber er med til at reducere kriminalitet og hærværk.

Undersøgelser viser i dag at 30% af den idræt, der dyrkes i Danmark, udøves uden for 

organisationer og klubber. Indtil videre har gadeidrætten og streetkulturen i Danmark 

primært været forbeholdt gadeniveau. Der har hverken været tradition for at organisere 

sig i foreninger eller investere i at udvikle nye faciliteter til denne type kultur. De senere år 

har man dog set en stigende interesse og opblomstring. Både herhjemme og i udlandet 

viser erfaringerne, at investeringer i gadeidræt og streetkultur ikke bare tjener sig ind, 

indenfor kort tid - de er også med til at skabe et solidt fundament for social og kulturel 

integration.

 

Aktivitetsparker eller multianlæg, som f.eks. Helsingør Multipark eller Streetdome i 

Haderslev, er nogle af de første og største anlæg for uorganiseret og selvorganiseret 

sport i Danmark. Begge parker tiltrækker hundredvis af daglige brugere fra et bredt socialt 

felt. I Helsingør har anlæggelsen af en multipark således været med til at løfte et socialt 

belastet område. Mindre multianlæg, som Lemvig- og Galten Skatepark, har været med til 

at sætte de små byer på streetkulturens landekort. Her er byens nye anlæg blevet byens 

nye vartegn og trækplaster, og har været med til at tiltrække udøvere og besøgende fra 

hele landet.
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I N S P I R AT I O N  O G  V I S I O N

En fri og forenet by

Multiparks er et nyere fænomen, som gennem en årrække har fået en fast plads i det danske 

samfund. Gennem de mange forskellige aktiviteter, som multiparker kan huse, ser man et be-

hov, der i mange år har været undervurderet. Inspirationen for Aktivitetspark Tarm kommer fra 

de efterhånden mange anlæg, som bliver brugt omkring i landet. Glifberg – Lykke vil gennem 

håndplukkede elementer forene forskellige brugergrupper gennem aktivitet og samvær.

Dette er visionen om en by med mange og alsidige tilbud, som kan tiltrække familier, der øn-

sker nye muligheder uden mødetider, kontingenter, foreninger eller andre rammer, som kan 

være restriktive for den individuelle bruger. Aktivitetspark Tarm vil blive et samlingspunkt for 

det stigende antal børn og unge i byen. Aktivitetsparken stræber efter at skabe et fællesom-

råde med fritidsaktiviteter, hvor man ikke nødvendigvis skal “melde sig ind” for at blive akti-

veret. Det skal derfor blive et sted, der tager fat i børn og unge, som på normalt vis ville falde 

udenfor den traditionelle foreningskultur. Vi ønsker, at aktivitetsparken skal bygge bro imellem 

de unge i byen og samle dem om aktiviteter, hvor voksne og forældre også kan deltage aktivt.

I N S P I R AT I O N
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I N S P I R AT I O N

TARM ER EN 
AKTIV BY!
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Gadeidrætten har i de seneste år fået stor 
tilslutning fra de unge. 30 % af den idræt, 
der dyrkes i Danmark, udøves uden for 
organisationer og klubber.

TUF har af Ringkøbing-Skjern Kommune 
fået overdraget brugsretten til Stations- 
vej 2 i Tarm (Posthusgrunden). Den skal 
anvendes til en skate- og aktivitetspark 
og samtidig blive til starten på Den 
grønne Kile, som skal forbinde Tarm 
Midtby med Skjern Enge og Skjern. 
Denne forbindelse er etableret.

Placeringen er ideel, idet den ligger 
centralt i byen, så den er synlig og tæt 

på stationen. Brugerne kan derfor nemt 
bruge tog til transport og tilgængelighe-
den til parken er optimal for besøgende 
fra nærområdet og fra resten af Vest- 
jylland. I tilfælde af regnvejr kan man 
søge ly under Kulturtagene.

Anlægget er tænkt som et udendørs 
betonanlæg, som supplement til det 
nuværende indendørs skate-anlæg i 
Skjern.

Tarm har i forvejen et meget velfunge-
rende idrætscenter, et discgolf anlæg, 
og der er fremskredne planer for andre 
typer idræt mm. i Forsøgshaven.

Aktivitetspark
I TARM

Disc golf spilles som almindelig golf, hvor køller og kugle er 
erstattet af en disc, og hullet er erstattet af en kurv. 
Kast aldrig, når der er mennesker og dyr inden for rækkevidde. 
Sørg altid for at have frit udsyn.

Lad mindre/hurtigere grupper spille forbi for at undgå køer. Alle 
spillere kaster fra tee-stedet. Derefter kaster man videre fra, hvor 
disc’en landede (forreste fod skal placeres, hvor disc’en ligger).
Det er altid den spiller, der ligger længst fra kurven, der kaster 
først, og de andre spillere venter bagved, til der er kastet.
Legepladsen, bækken, søen, asfalt og fortorve er OB (Out of Bound 
= udenfor banen). Hvis du lander her, skal du kaste derfra, hvor 
disc’en forlod banen. Det koster desuden en straf på et kast.

Disc’en er først i hul, når den ligger i kurven eller hænger i kæder-
ne. Den tæller f.eks. ikke som værende i hul, hvis den ligger oven 
på kurven. Antallet af kast skrives ned og lægges sammen. 
Vinderen er den, der har færrest kast for samtlige huller.

Engvej

Engdraget

N

Bibliotek
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Tarm Disc Golf
BANEN VED BIBLIOTEKET

SPONSORER:

Version 2.1

Om denne bane

Discs kan lejes hos Dagli'Brugsen i 
Tarm.

Banen er gratis at bruge, men vis 
hensyn til alle, som færdes i 
området.

Banen er blevet til i samarbejde 
mellem Ringkøbing-Skjern 
Kommune, Tarm Udviklingsforum 
og Disc golf - Vest.

Disc golf
Disc golf spilles som almindelig golf, hvor køller og 
kugle er erstattet af en disc, og hullet er erstattet 
af en kurv.

Lad mindre/hurtigere grupper spille forbi for at 
undgå køer.

Kast aldrig, når der er mennesker og dyr inden for 
rækkevidde.
Sørg altid for at have frit udsyn.

Alle spillere kaster fra tee-stedet. Derefter kaster 
man videre fra, hvor disc'en landede (forreste fod 
skal placeres, hvor disc'en ligger).
Det er altid den spiller, der ligger længst fra 
kurven, der kaster først, og de andre spillere 
venter bagved til der er kastet.

Disc'en er først i hul, når den ligger i kurven eller 
hænger i kæderne. Den tæller f.eks. ikke som 
værende i hul, hvis den ligger oven på kurven.
Antallet af kast skrives ned og lægges sammen.
Vinderen er den, der har færrest kast for samtlige 
huller.

Legepladsen, bækken, søen, asfalt og fortove er 
OB (Out of Bounds = udenfor banen). Hvis du 
lander her, skal du kaste derfra, hvor discen forlod 
banen. Det koster desuden en straf på et kast.
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Sponsorer:

Disc golf - Vest

Hul
Par

Længde

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sum
3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
63 72 7093 48 70103 5168 638
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Banen ved Biblioteket
Tarm Disc Golf

Banen er blevet til i samarbejde mellem 
Ringkøbing-Skjern Kommune, Tarm ud-

viklingsforum og Disc Golf – Vest. 
Banen er gratis at bruge, men vis hensyn 

til alle, som færdes i området. Discs kan 
lejes hos Dagli’ Brugsen i Tarm.



Træer for livet
JAPANSKE KIRSEBÆRTRÆER

Vi har fået kommunens tilladelse til at plante en allé af Japanske kirsebærtræer 
som udmunder i en lund af samme på græsplænen ved Tarm bibliotek, Engdra-
get. På sigt vil vi også etablere en frugtplantage bestående af forskellige æble-, 
pære- og blommetræsorter i samme område. Idéen bag projektet er, at vi ønsker 
at skabe en by, der er fuld af smukke træer til gavn for byens borgere og mere 
attraktiv for tilflyttere.

Projektet tilrettelægges således, at det kan fungere
som en integreret del af ”Nytænk Tarm”.

Med venlig hilsen 
”Træer for livet”-udvalget
Ann Helene Laier, Dorte Schmidt, Laila Mosgaard

DU KAN STØTTE PROJEKTET
ved at købe et eller flere træer.  

Japansk Kirsebærtræ Model A
Højde 275-325 cm.
Forventet blomstring 
April / Maj 2022
Pris 1.300,- kr. inkl. moms

Japansk Kirsebærtræ Model B
Højde 325-375 cm.
Forventet blomstring 
April / Maj 2022
Pris 1.600,- kr. inkl. moms

 
Følg os på 

facebook / instagram

TARM IDRÆTSCENTER TARM IDRÆTSCENTER 
centret for hele familien

En central medspiller i udviklingen af faciliteter til 
sport, foreningsliv og fællesskab i Tarm.

WWW.ICIT.DK

SKOVVEJ 25 ● 6880 TARM  97 37 15 01 ●  FITNESS  96 48 00 00
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Mobile Pay: 
883569
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Keramikbutik 
 
Personlige gaver 
 
Hånddrejet 
 
 
 
 
 
Vardevej 44, Tarm 
 
Weekend åben og 
åben efter aftale 
 
Tlf. 26798529 
 
 

	

Storegade 17, 6880 Tarm
Tlf. 97 37 32 55. www.edc.dk

21 82 84 32

charlotte@olesengraphic.dk

olesengraphic.dk
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