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BYEN 
HAR 
BRUG 
FOR DIG

Bjerringbro er en skøn by med masser af muligheder og beliggende 
på en naturskøn egn, der trods mangel på store højder til tider kan 
være helt bjergtagende. 
Derfor kan du, kære læser, godt fi nde stoltheden frem, når du taler om 
den egn, hvor du bor. For her er dejligt. Og jeg tror på, at her kan blive 
endnu mere dejligt.
Gennem de seneste knap tre år har Bjerringbro Byforum arbejdet med 
at gøre Bjerringbro til et endnu bedre sted at bo, arbejde, leve og drive 
virksomhed.

Vi har nået ret meget - og trodset Coronaen
Dette magasin dokumenterer meget af det arbejde, som bestyrelse og 
frivillige sammen med bychefen og en stribe af samarbejdspartnere 
har knoklet med at planlægge og ikke mindst gennemføre. 
Vi er stolte af alt dét, der er nået på kort tid, og alt det, der kommer til 
at ske i fremtiden.  
Corona-krisen har samtidig vist, at det mere end nogensinde er 
vigtigt, at vi passer på vores lokalsamfund. Og krisen har understreget 
Byforums betydning for Bjerringbro - bl.a. som koordinerende organ 
for byens detailhandel og foreningsliv.

Du bør bakke op
I Bjerringbro står vi i udvikling til halsen. Og det fantastiske er, at alle 
kan være med. Også dig. Faktisk har vi mere end nogensinde brug for 
dit medlemskab. 
Skal vi fortsætte den positive udvikling, som vi står midt i, er det 
nødvendigt, at du melder dig ind og dermed signalerer, at vi står 
sammen om vores lokalsamfund. 

Flere medlemmer
Flere medlemmer giver en stærkere økonomi og dermed også større 
muligheder for at skabe aktiviteter til gavn for Bjerringbro. 
Flere medlemmer giver mere tyngde når vi taler med 
beslutningstagere. Jo fl ere der taler med samme stemme, jo højere 
lyder det og jo mere lytter de. 
Flere medlemmer giver stærkere beslutninger for fremtidens 
Bjerringbro. 
Jeg glæder mig til at byde dig velkommen. 

I Bjerringbro står 
vi i udvikling til 

halsen. Og det 
fantastiske er, 

at alle kan være 
med. Faktisk 

har vi mere 
end nogensinde 

brug for dit 
medlemsskab.

Lars Christiansen
Bychef
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Hvor kan jeg læse mere?
Udover dette magasin, så kan du få information om 
Bjerringbro Byforum på byens hjemmeside, www.
bjerringbro.dk samt på vores Facebook-side, www.
facebook.dk/bjerringbroby. 
På hjemmesiden kan du endvidere se byens 
kalender, som også er et initiativ fra Bjerringbro 
Byforum. 

Hvilke projekter arbejder Byforum med?
Bjerringbro Byforum arbejder med maaaange 
forskellige projekter, og det vil være uoverskueligt at 
nævne dem alle her. En så godt som udtømmende 
liste vil kunne ses på bjerringbro.dk. 
Men i 2019 har Byforum blandt andet arbejdet 
med helhedsplanen, Bjerringbro Kulturfestival, 
bymaskotten Gudar, forarbejdet til dannelse af 
foreningen Bjerringbro Station – Byens Hus, 
Bjerringbro Erhvervsnetværk, videreudvikling af 
Mad & Kunstmarked, dannelsen af Bjerringbro 
Ungdomsråd samt en stribe by-aktiviteter som 
musik, open-by-night osv. 

Hvem kan blive medlem af Byforum – og hvad 
koster det?
Alle der bor i Bjerringbro, har en særlig interesse 
i Bjerringbro eller driver forening/virksomhed i 
Bjerringbro kan være medlemmer af Bjerringbro 
Byforum. Prisen afhænger af typen af medlemskab, 
men ligger for en husstand på 100 kroner om året. 
For pensionister er prisen det halve. 

FAQ: HVAD HULEN  
LAVER  BYFORUM

Selv efter 
tre år, er der 
mennesker, 
der ikke ved, 
hvad Byforum 
laver. Nye 
medlemmer 
kan starte her

Hvad arbejder Byforum med?
Byforum er en paraplyorganisation, der 
repræsenterer kulturliv, foreninger, erhverv, detail og 
helt almindelige borgere. 
Vores opgave er gennem samarbejde at skabe 
sunde fællesskaber på tværs for at gøre Bjerringbro 
til et attraktivt sted at leve, bo og drive virksomhed. 
Derudover arbejder vi på at understøtte den lokale 
identitet ved at skabe synlighed om lokale initiativer 
og aktiviteter.
Endelig fungerer Byforum som Bjerringbros talerør 
over for politikere og embedsfolk. 

Hvad laver Bychefen?
Bychefen fungerer som det menneskelige bindeled 
mellem mennesker, foreninger og virksomheder 
i Bjerringbro samt Byforums samarbejdspartnere. 
Derfor mødes bychefen året igennem med mange 
forskellige mennesker for at være så opdateret på 
udvikling, holdninger og tendenser som muligt. 
Derudover er bychefen tovholder på en stribe 
projekter – blandt andet Helhedsplanen og 
Bjerringbro Kulturfestival samt den generelle 
kommunikation. 

Er Byforum en del af Viborg Kommune?
Nej Bjerringbro Byforum er en selvstændig forening 
uden fast kommunalt tilskud.
Vi har hidtil fået penge til specifikke projekter 
fra Viborg Kommune, ligesom vi har et stærkt 
samarbejde med kommunen omkring helhedsplan 
og andre kommunale tiltag. 
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”Bjerringbro er en fantastisk by 
med en hel masse muligheder. 
Men dét, der har været galt er, 
at vi har trukket i 17 forskellige 
retninger. Med Byforum har vi 
fået et talerør, der kan sætte en 
fælles retning. Det er vigtigt for 
Bjerringbro,” siger Morten Lihn. 
”Vil man vide, om Byforum har 
sin berettigelse, så skal man bare 
se på Bjerringbro. Alt det, der sker 
og er sket på bare tre år er helt 
fantastisk. Og det sker jo kun, 
fordi vi står sammen og bakker 
op om tingene,” siger Morten 
Lihn. 
Han er kendt af mange i 
Bjerringbro og omegn som et 
menneske, der gerne deltager 
i frivilligt arbejde. Blandt 
andet Lions Club Bjerringbro 
og Bjerringbro Idræts- og 
Kulturcenter nyder godt af 
hans store engagement for 
Bjerringbro-egnen. 

Byen bliver attraktiv
Og det er godt for både 
erhvervsliv, borgere og 
Bjerringbro, at der er skabt et 
fællesskab, der arbejder på at 
udvikle byen, understreger han. 
”Alt det, der sker i Bjerringbro 
i form af kuberne i gågaden, 
Niels Due Jensens Plads og 
moderniseringerne på Sønderbro 
er med til at gøre os til en 
attraktiv by, som kan trække 
fl ere mennesker til. Dermed kan 
vi også fastholde og tiltrække 
kvalifi ceret arbejdskraft,” siger 
Morten Lihn. 

Netværk er en god investering
Som erhvervsdrivende er 
han med i Erhvervs-delen af 
Bjerringbro Byforum, hvor han 
blandt andet deltager i Byforums 
erhvervsnetværk. 
”Jeg ser det slet ikke som en 
udgift – det er en god investering. 
Vi møder mennesker fra andre 
brancher end vores egen. Det 
giver nye inputs, som vi også kan 
bruge i vores egen virksomhed,” 
siger Morten Lihn. 
Han tøver ikke med at opfordre 
andre erhvervsdrivende til at 
melde sig ind i Byforum. 
”Vi får så meget værdi gennem 
vores netværk. Hvis vi selv skulle 
købe de foredrag og input som 
netværket giver os, så ville det 
blive meget dyrere,” påpeger han. 

BJERRINGBRO 
BLIVER EN 
BEDRE BY
HVIS VI STÅR 
SAMMEN

Skal Bjerringbro blive ved 
med at udvikle sig i en positiv 
retning, så er det vigtigt, at vi 
står sammen om arbejdet.
Det mener Morten Lihn, der 
er medejer af Toyota Lihn & 
Boi i Løvskal, Viborg, Skals og 
Hobro. Virksomheden har været 
medlem af Bjerringbro Byforum 
siden begyndelsen i 2017. 
En beslutning, han aldrig har 
fortrudt. 
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2020-udgaven af Bjerringbro 
Kulturfestival i fuld gang. Fra 
fredag den 5. juni til søndag 
den 14. juni vil kulturlivet igen få 
Bjerringbro til at svinge.
Idéerne er mange, og en af 
forandringerne bliver, at man 
gerne vil gøre festivalen mere 
bynær. 
”Man kunne godt have frygtet, 
at kulturfolket ville være trætte 
efter sidste års flotte kulturfestival. 
Heldigvis har vi igen i år et stærkt 
program klar til byens borgere, 
så der er noget at glæde sig 
til,” siger Dagny Vistisen fra 
Gudenåhuset, der er formand for 
Byforums Kulturudvalg. 

Aflyse eller udskyde?
Desværre går dette magasin i 
trykken, før vi ved om Corona-
krisen trækker så længe ud, at vi 
må aflyse eller udskyde dette års 
kulturfestival. 
Følg derfor med på byportalen 
på, www.bjerringbro.dk.

indtil man i samarbejde med 
byens og egnens kulturaktører 
lagde sig fast på et navn 
med mere ”swung” i - nemlig 
”Bjerringbro Kulturfestival.”

Alsidig festival
Den positive indstilling, som 
kulturudvalget havde til projektet, 
blev fulgt af et rungende JA fra 
områdets kulturaktører, da man 
holdt det indledende møde i 
november 2018. 
Og fra 29. maj til 9. juni 2019 så 
Bjerringbro den første udgave af 
Bjerringbro Kulturfestival.
Grundtanken med festivalen 
er, at det er deltagerne, der 

bestemmer hvilken retning, 
som festivalen skal tage. Og 
2019-versionen blev en 
meget alsidig festival med 
omkring 30 forskellige 
foreninger og kunstnere 
som aktører og cirka 60 
forskellige arrangementer. 

Stor opbakning i 2020
Indtil Corona-krisen ramte 

os alle, var forberedelserne til 

KULTURFESTIVAL
SAMLER KULTUREN

Kulturlivet giver os et fælles 
udgangspunkt for at mødes 
og oplevelser vi kan dele med 
hinanden. 
Derfor slog Bjerringbro Byforums 
Kulturudvalg også til med det 
samme, da man tilbage i 2018 
drøftede muligheden for at skabe 
et fælles kulturarrangement i 
Bjerringbro. 
Kært barn har som bekendt 
mange navne, og man nåede 
både forbi ”Bjerringbro Byfest” og 
”Bjerringbro Kulturuge”

6
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Alt var klappet og klart. 
Følgegruppen var nedsat. 
Rådgiveren var på plads. Og 
første møde sat i kalenderen 
til den 19. marts. Men så blev 
Bjerringbros nye Å Promenade 
ramt af Corona-virus. 
Det betyder, at som så mange 
andre ting i samfundet, så er 
arbejdet med at detaljeplanlægge 
det nye grønne område mellem 
broerne i Bjerringbro udskudt. 
Formentlig til den anden side af 
sommerferien. 

Byforum sikrer borgerne
Siden planens vedtagelse har 
Byforum været i tæt kontakt med 
Viborg Kommune for at bistå 
med at få planen gennemført så 
hurtigt og eff ektivt som muligt. 
”Det er vores opgave dels at 
tænke stort på vegne af byen 
og dels i samarbejde med 
Viborg Kommune at sikre os, 
at borgernes interesser bliver 
varetaget bedst muligt,” siger 
bychef Lars Christiansen. 

Følgegruppe og projektforslag
Området mellem de to bynære 
broer er allerede beskrevet 
med en overordnet idéskitse 
i Helhedsplanen. Og næste 
skridt er at lave et egentligt 
projektforslag for området. 
Det arbejde skal udføres af en 
mindre følgegruppe, der består 
af områdets vigtigste brugere og 
andre interessenter.
En følgegruppe, der altså ikke kan 
mødes lige nu.

Håber på 2021
Bychefen krydser dog fi ngre 
for en kreativ løsning så 
følgegruppen kan mødes – og 
senest lige efter sommerferien. 
”Når først følgegruppen har lavet 
sit arbejde, så skal der laves en 
masse sagsbehandling og søges 
diverse tilladelser. Det kan vi 
sagens klare selv om Corona-
krisen måtte trække ud,” siger 
Lars Christiansen. 
Sker det, så kan gravemaskinerne 
gå i gang ved åen i løbet af 2021.

DE FLESTE PENGE PÅ PLADS 
En donation fra Elfonden på 3,6 
millioner kroner betyder, at de 
første 8,6 ud af 11,4 millioner 
kroner til Å-projektet er på plads. 
Derfor kan arbejdet snart gå i gang.

Å-PROJEKT 
RAMT AF 

CORONA 
VIRUS
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NIELS DUE 
JENSENS PLADS 

KLAR EFTER
SOMMERFERIEN
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Der støbes, bygges og knokles 
på livet løs for at gøre Niels Due 
Jensens Plads klar til indvielse på 
den anden side af sommerferien. 
Arbejdet forløber planmæssigt – 
Der støbes, bygges og knokles 
på livet løs for at gøre Niels Due 
Jensens Plads klar til indvielse på 
den anden side af sommerferien. 
Arbejdet forløber planmæssigt – 
også selv om resten af Danmark 
har været lukket ned på grund af 
Corona-virussen. 
Og selvom det er Grundfos, 
der betaler regningen, og 
Viborg Kommune der står 
med anlægsarbejdet, så har 
Bjerringbro Byforum spillet en 
central rolle i arbejdet med byens 
nye plads. 

Kone nummer to
I første omgang ved at deltage 
aktivt i den følgegruppe der 
udtænkte og planlagde byens 
nye helhedsplan. 
Dernæst gennem ugentlig 
sparring mellem Viborg 
Kommunes byplanlægger, 
Helle Graversen, og bychef Lars 
Christiansen. 
”Jeg har tidligere kaldt Helle min 
kone nummer to, fordi vi taler så 
meget sammen, som vi gør. Vi 
er meget heldige at have en god 
kontakt på rådhuset, der gerne 
spørger os til råds og også gerne 
lytter til de råd, vi giver,” siger 
bychefen. 

Time-P for butikkernes skyld
En af de ting, der er blevet sparret 
meget om gennem tiden, har 
været antallet af p-pladser. Dels 
antallet i det færdige projekt 
og dels antallet undervejs i 
byggefasen. 
”Der er ingen tvivl om, at nogle 
af butikkerne har følt sig presset 
af den naturlige indskrænkning af 
p-pladser, der jo måtte komme, 
da byggeriet gik i gang. Men 
en god dialog med butikkerne 
og Viborg Kommune førte til 
tidsbegrænset parkering, hvilket 
har hjulpet en del,” fortæller Lars 
Christiansen. 

Vi får en fantastisk plads
Bychefen glæder sig til, at 
pladsen står færdig på den anden 
side af sommerferien. 
”Der er nok nogen, der lige nu 
har svært ved at forestille sig 
resultatet, når det hele flyder 
med beton og sand. Men de 
kan godt glæde sig,” siger Lars 
Christiansen. 
Et af målene med pladsen er 
nemlig, at den skal være en 
oplevelse at besøge. 
”Der skal oplevelser til for at 
trække folk ned til midtbyen i 
fremtiden. Og kan vi med en 
ny og spændende plads give 
borgerne en oplevelse og 
samtidig tilføre butikkerne nogle 
kunder, så er vi nået langt,” siger 
Lars Christiansen. 

Undskyld vi roder -  
men du kan godt  
glæde dig til den 
færdige plads 
 der står klar efter 
sommerferien
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Detailhandlen i Bjerringbro er 
første led i en værdikæde, som 
kommer byens borgere til gavn 
langt ud over det nemme og 
bekvemme i at kunne købe et par 
bukser i gågaden. 
Derfor er det også vigtigt, at vi 
som borgere husker at bruge 
vores lokale butikker, hvis vi vil 
bevare en levende og aktiv by 
– noget som Corona-krisen har 
været med til at understrege. 
”Butikker og erhvervsliv er 
udgangspunkt for mange 
sponsorater og præmier til de 
lokale foreninger. Det er her 
naboens børn får en læreplads, 
og det er udgangspunkt for 
mange af de aktiviteter, som 
folk er så glade for i byen,” siger 
Kirsten Elsborg. 

Står bag aktiviteter
Udover at være indehaver af 
Elsborg Lædervarer, så er Kirsten 
Elsborg også formand for 
Detailudvalget i Byforum. Det 
er gennem udvalget, at mange 
af byens forskellige aktiviteter 
sættes i gang. 
Så har du været med til at 
tage imod julemanden ved 
Gudenåen, lytte til musik på 
Torvet eller deltaget i Halloween 
på gågaden, så har du også 
deltaget i arrangementer, som 
Detailudvalget har stået bag. 

Vi er selv borgere i byen
Kirsten Elsborg erkender gerne, 
at hun og hendes kolleger gerne 
samtidig vil tjene penge, når der 
eksempelvis er open by night. 
Men folk skal jo handle uanset 
hvad, påpeger hun. 
”Så kan de jo lige så godt gøre 
det et sted, hvor de får en række 
ekstra goder i form af oplevelser. 
Man skal huske på, at byens 
detailhandlere jo selv er borgere 
i byen og derfor også selv ønsker 
sig en levende by,” siger Kirsten 
Elsborg. 
”Der er ingen af de store 
varehuse i nabobyerne eller 
udenlandske facebooksider, der 
lægger så meget som en krone 
for at gøre Bjerringbro til en 
bedre by. Så hver gang vi handler 
lokalt, så bakker vi op om os selv,” 
siger Kirsten Elsborg og sender 
en stor tak til alle, der husker at 
handle lokalt. 

Skal vi bevare en 
levende by, så skal vi 
også lægge en del af 
vores penge hos byens 
erhvervsliv

TAK 
FORDI DU 
HANDLER 
LOKALT

10
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Og netværk er vigtigt for 
en virksomhedsleder, siger 
Henrik Larsen, der er formand 
for Bjerringbro Byforums 
erhvervsudvalg. 
-”Jeg ved selv, hvor vigtigt det er 
- trods en travl hverdag - at møde 
andre virksomhedsledere. Det 
giver inspiration, nye idéer og nye 
muligheder,” siger Henrik Larsen, 
der til daglig er CEO hos KSN 
Industri A/S.
Alle netværksmøder vil være 
bygget op over en skabelon, der 
sikrer, at der udover netværk og 
hyggeligt samvær også fyldes 
erhvervs-vitaminer i hovederne 
på deltagerne. 
Derfor vil der være en 
oplægsholder på alle møder, som 
vil inspirere til den videre samtale 
mellem netværkerne.

Gavner virksomhederne
En af hovedkræfterne bag 
netværket er Karoline Lynggaard, 
der til daglig er direktør hos 
BASE Business Bjerringbro. Hun 

har stået for at sammensætte 
netværksmøderne og lave aftaler 
med de oplægsholdere, der 
deltager. 
”Hos BASE Business oplever jeg, 
hvor betydningsfuldt det er for 
vores virksomheder, at ejerne 
kender hinanden. Netværk giver 
nye kunder og ny inspiration, 
hvilket er til gavn for både 
virksomhederne og Bjerringbro,” 
siger Karoline Lynggaard.

Netværk nødvendigt
Hun opfordrer derfor kraftigt 
byens virksomheder til at deltage. 
”Hvis jeg stod med en 
virksomhed, ville jeg slet ikke 
overveje at drive den uden 
deltagelse i netværk. Og da slet 
ikke, hvis den var nystartet,” siger 
Karoline Lynggaard. 
Alle virksomheder kan deltage i 
netværksmøderne, og deltagelse 
er gratis for alle erhvervs- og 
detailmedlemmer af Bjerringbro 
Byforum. 

NETVÆRK ER  
VITAMINER  
TIL HOVEDET

Når erhvervsfolk kender 
hinanden, så har de også 

nemmere ved at løfte røret og 
drøfte en god idé  

med hinanden. 
Sådan lyder filosofien bag 

det netværk, som Bjerringbro 
Byforum har startet for byens 

erhvervsliv og detailhandel. 
En gang om måneden mødes 

medlemmerne af netværket på 
BASE Business Bjerringbro, hvor 
de får ny inspiration og tid til at 

lære hinanden at kende. 

11
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STØT DEM, DER STØTTER BJERRINGBRO

Blomster hos Westergaard
Nørregade 23

8850 Bjerringbro
Tlf. 8668 4435

>ELVERFOSSEN<

ÅBEN:

Mandag

til fredag

10-17
Lørdag

10-13
- de syglades mødested...

PILEVEJ 10
BJERRINGBRO - TLF. 86 68 40 11
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STØT DEM, DER STØTTER BJERRINGBRO

BBanegårdspladsen 4
8850 Bjerringbro
TTlf. 86 68 11 20

Storegade 9 · 8850 Bjerringbro

Mød os på facebook 
citysalonenApS

ApS

86 68 10 94

Vi er stolte af  
at kunne  

præsentere  
UNITE

 
Tilbuddet gælder  

fra 25. maj til 11. juni 2016

See what everyone  

is talking about

JØRGEN LØBNER ApS
Statsautoriseret revisor

Revisionsfirmaet

Nørregade 14 . 8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 04 76 . Fax 86 68 04 64
E-mail: revisor@loebner.dk

ADVOKATFIRMAET

EGSGAARD
BJERRINGBRO

VVS-INSTALLATØR   .   BLIKKENSLAGER
STÅLKONSTRUKTIONER

Thorsvej 17 . 8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 12 49 . 86 65 89 77

www.vvs-winther.dk

Brogade 49 F. 8850 Bjerringbro. Tlf: 86688161Brogade 49 F. 8850 Bjerringbro. Tlf: 86688161

BC Erhvervsservice
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STØT DEM, DER STØTTER BJERRINGBRO

www.hoselsborg.dk

www.hoselsborg.dkStoregade 14 · Tlf. 86 68 10 30
Besøg vores webshop: www.hoselsborg.dk

Open By Night
Høsttilbud hos Elsborg Lædervarer

Kom forbi og se 
alle vore fantastiske høsttilbud.

HELE FREDAG DEN 1. SEPTEMBER 

GIVER VI 

-20% 
på alle ikke i forvejen nedsatte varer.

Mød os på                              Skoringen & Skydt Tøj

SKORINGEN

Sønderbro 
Pølsevogn

A/S Butikstorvet

BC Erhvervsservice
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Med et fokus på de mennesker, 
der bor i Bjerringbro, går 50-årige 
Helle Gravesen dagligt til arbejdet 
på Viborg Kommune med dig for 
øje. 
Som byplanlægger har hun 
siden 2018 brugt det meste af 
sin arbejdstid på at planlægge 
og projektere Bjerringbros nye 
Helhedsplan. Planen skal skabe 
rammerne om et smukkere 
byrum med plads til oplevelser 
for byens borgere og besøgende. 

Rigtige mennesker
Og Helle Gravesen, der er 
uddannet arkitekt med en 
overbygning i byplanlægning, er 
meget opmærksom på ikke bare 
at lave projekter for projekternes 
skyld.
”Det betyder meget, at der er 
rigtige mennesker i den anden 
ende. Vi skal skabe rammerne 
for det liv, som mange borgere 
drømmer om – ikke bygge 
monumenter. Projekterne er 
midlet og ikke målet,” siger hun. 

Stor kontakt til Byforum
Derfor er samspillet mellem 
borgere, fagfolk og folkevalgte en 
essentiel del af arbejdet, forklarer 
byplanlæggeren, der særligt 
har stor kontakt til Bjerringbro 
Byforum. 
”Det betyder meget, at 
Bjerringbro har en bychef, der 
repræsenterer byens interesser. 
Det gør mit liv meget enklere 
og øger hastigheden i vores 
processer. Ellers kunne jeg nemt 
have mange parter, der skulle 

koordineres mellem,” siger Helle 
Gravesen. 
  
Holder af Bjerringbro 
Hun lægger ikke skjul på, at hun 
er kommet til at holde meget af 
Bjerringbro som by. 
”Bjerringbro er en by med vild 
megen aktivitet og mange 
fællesskaber. Jeg er imponeret 
over, hvor meget der sker i byen, 
og hvor gode man har været til 
at sikre, at de tilbud, der er, er 
stærke og velfungerende,” siger 
Helle Gravesen og peger både 
på Gudenåhuset, byens biograf 
og idræts- og kulturcenteret som 
gode eksempler.

Helle Gravesen 
bruger det meste 
af sin arbejdstid 
på at planlæge 
og gennemføre 
Bjerringbros 
helhedsplan, og hun 
har hele tiden dig for 
øje

HELLE 
ARBEJDER 
FOR DIG

STØT DEM, DER STØTTER BJERRINGBRO
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Bjerringbros nyetablerede 
ungdomsråd er slet ikke i tvivl, når 
de skal sætte ord på deres første 
og vigtigste opgave: Det største 
ønske for Bjerringbros unge er 
deres helt eget ungdomshus. 
Ungdomsrådet blev stiftet i 
slutningen af 2019, og det består 
af 16 aktive unge i gruppen fra 8. 
klasse som de yngste til studenter 
og lærlinge som de ældste. 

Byforum så behov
Ungdomsrådet er et initiativ fra 
Bjerringbro Byforum, der i løbet 
af arbejdet med Helhedsplanen 
blev opmærksomme på, at det 
var nødvendigt at få byens unge 
mere i tale. 
”Følgegruppen drøftede fl ere 
gange, om der var behov for et 
ungdomshus, men var ikke de 
rigtige til at svare på spørgsmålet. 
Så der var behov for at få skabt 
et talerør for byens unge,” 
siger bychef Lars Christiansen, 
der som repræsentant for 
Byforum danner sekretariatet for 
ungdomsrådet. 

Engagerede unge
Arbejdet med at danne 
ungdomsrådet blev lavet i 
samarbejde med Bjerringbros 
nystiftede unge forening, 
Møllerne. 
Sammen indkaldte Byforum og 
Møllerne til et stiftende møde, i 
november, hvor 40 engagerede 
unge mødte op. Og deres ønske 
var utvetydigt deres helt eget 
hus, der kan danne grobund for 
en ny spirende ungdomskultur i 
Bjerringbro. 

Jakob Ekberg ny formand
Byrådspolitikeren Jacob Ekberg, 
der udover at være ”Møller” også 
er ung, blev valgt som rådets 
første formand.
Og med ham i spidsen vil 
ungdomsrådet arbejde for at et 
ungdomshus kommer op at stå. 
Der er enighed i rådet om, at 
have respekt for processen, og 
derfor vil de unge drøfte indhold 
og ønsker, før de begynder at se 
på lokaler. 

40 engagerede unge 
mødte op i november 

sidste år, da Byforum og 
Møllerne  hjalp med at 

få etableret Bjerrigbros 
første ungdomsråd

UNGDOMSRÅD 
VIL ARBEJDE 
FOR UNGDOMSHUS

Bjerringbros 
nyetablerede 
ungdomsråd 

vil arbejde 
for at byens 

unge får 
deres helt 
eget hus
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Selv om Bjerringbro ikke har det store natteliv, 
så er der faktisk en del liv om natten i byen. 
Særligt når vejret er godt. 
Derfor har Bjerringbro Byforum i samarbejde 
med Fonden for Socialt Ansvar taget initia-
tiv til et borgermøde om at genetablere en 
lokal gruppe Natteravne, der skal være klar til 
sommer. 
Mødet holdes den 27. april klokken 19-21 i 
Gudenåhuset, hvis ellers Corona-krisen vil 
give lov. 
Michael Jensen, der er formand for Byforums 
Foreningsudvalg, er initiativtager til Natter-
avne-projektet.  

Sunde fællesskaber
”Vi skal hjælpe byens unge mennesker med at 
indgå i sunde fællesskaber. Og lige nu mødes 
de unge mange steder i byen uden at kunne 
få hjælp fra voksne,” siger Michael Jensen.

Forældre skal bakke op
Han har taget temperaturen hos fl ere 
forældre i Bjerringbro, og fornemmer at der 
vil være god opbakning til Natteravnene. 
”Det er vigtigt med forældreopbakning, for 
det er jo forældrene, der er Natteravne, og 
som derfor har tjansen som sparringspartnere 
for de unge ved åen eller andre steder fredag 
og lørdag aften,” siger Michael Jensen. 

Forældre 
indbydes til 

møde om 
Natteravne-

projekt i 
Bjerringbro 

den 27. april 
kl 19-21 i 

Gudenåhuset 

Sæt kryds i 
kalenderen!

NATTERAVNE PÅ 
VEJ I BJERRINGBRO

19.00 Velkommen og   
 præsentation
 Kort oplæg fra 
 Bjerringbro Byforum
 Kort input fra politi  
 eller SSP om hvordan  
 de ser situationen i 
 Bjerringbro – herunder  
 deres syn på 
 Natteravnene.
19.45 Præsentation af 
 Natteravne konceptet
20.30 Kort pause 
20.45 Næste skridt og aftaler
21.00 Tak for i aften

TIDSPLAN FOR MØDET
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BJERRINGBRO 

BJERRINGBROS BYMIDTE VIL ÆNDRE SIG OVER DE NÆSTE  
MANGE ÅR. FIRE DELOMRÅDER ER UDVALGT  
TIL AT GENNEMGÅ STORE FORANDRINGER.

HER ER FREMTIDENS  
BJERRINGBRO

LABLAND ARCHITECTS

Læs mere om helhedsplanen på viborg.dk/bjerringbroplan og på bjerringbro.dk

BYMIDTEN NORD

DET NYE LAND

Å PROMENADEN

BYMIDTEN SYD

BYFORUM FIK 
SØNDERBRO 
MED I 
HELHEDSPLAN
Det er jo ikke ligefrem et område, der gør sig ret godt i hverken regn eller 
solskin. 
Bychef Lars Christiansen svinger ikke om sig med rosende ord, når snakken 
falder på den del af Sønderbro, der ligger ud mod Brogade ved skolegrunden 
og butikstorvet. 
Derfor var han og bestyrelsen for Bjerringbro Byforum heller ikke et sekund i 
tvivl, da der skulle udpeges områder, der trængte til byfornyelse i forbindelse 
med Bjerringbros nye Helhedsplan. 

Balance i Bjerringbro
”I Byforum pegede vi lige fra begyndelsen af på Sønderbro-området som et af 
de steder, der i vores øjne bare skulle med i byfornyelsen. Og det var Viborg 
Kommune heldigvis helt enige med os i,” siger Lars Christiansen. 
Han er glad for, at det dermed også lykkedes at få skabt en balance i 
udviklingen af det nye Bjerringbro. 
”Det er vigtigt at understrege, at det her ikke handler om balance mellem nord 
og syd. Vi må være langt forbi den gamle debat om, hvad der er den rigtige 
side af åen,” siger bychefen. 

Trænger til kærlig hånd
I stedet peger han på, at ligesom man udvikler handelscentrummet nord for 
åen med Niels Due Jensens Plads, Torvet og gågaden, så har Sønderbro også 
et handelscentrum omkring Spar, Loop mv.
”Området omkring den gamle skolegrund og butiksområderne er et af de 
steder i byen, der virkelig trænger til en kærlig hånd. Det slog Byforum fast 
allerede op til kommunalvalget i 2017, og det er det arbejde, vi har ført videre 
til Helhedsplanen,” siger Lars Christiansen.

Glad for nedrivning
Derfor glæder det ham også, at politikerne i byrådet udover penge til 
Helhedsplanen har bevilget tre millioner kroner til nedrivning af den gamle 
skole, børnehave og forsamlingshus. Arbejdet er gået i gang og  forventes 
gennemført omkring 1. august. 
Samlet set bliver der med Å Promenaden lagt omkring 18 millioner kroner på 
Sønderbro med den nye plan. 

Det er vigtigt med balance 
i byen, og derfor kom 

butikstorvet på 
Sønderbro med i den ny 

helhedsplan Helhedsplanen
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Inden han blev pensionist, var 
han direktør i en stor virksomhed 
med mange ansatte og million-
omsætning. Derfor falder det ham 
heller ikke naturligt at sidde stille 
og lave ingenting. 
Et borgermøde om Bjerringbros 
nye helhedsplan satte en retning 
for den aktive pensionist. 
”Da jeg så den helhedsplan blev 
jeg helt duperet. Her var en plan, 
der bandt hele byens forskellige 
elementer sammen, og det 
ville jeg gerne være med til at 
gennemføre,” fortæller Lars Haahr. 

Vigtige lokale ildsjæle
Inden han rykkede teltpælene op 
og flyttede til Bjerringbro, boede 
han i nordsjællandske Humlebæk, 
der som Bjerringbro er en mindre 
by.
”Jeg synes det er meningsfuldt 
og vigtigt at engagere sig, og hvis 
mindre byer skal overleve, så er 
det vigtigt med en lokal kultur af 
ildsjæle, der vil arbejde for at skabe 
aktiviteter. Til gavn for borgerne, 
for detailhandlen og erhvervslivet,” 
siger Lars Haahr, der brænder for 
at gøre Bjerringbro til et bedre sted 
at bo.

Bedste vilkår for borgerne
Han sidder med i Byforums 
”Borgerudvalg”, hvor han har 
været med til at igangsætte 
arbejdet med ”Byens Hus” i 
Bjerringbro Station, etablere by-
pedeller i Bjerringbro og mange 
andre opgaver. 
”Det arbejde, vi laver, handler jo 
om at sikre borgerne de bedst 
mulige vilkår i Bjerringbro. 
Samtidig med, at vi arbejder på at 
skabe et sted, der er attraktivt at 
flytte til. Bjerringbro er så dejlig en 
by, at jeg slet ikke forstår, at der 
ikke bor flere her,” siger Lars Haahr 
helt uforstilt. 

Sammen er vi stærke
For Lars Haahr er der ingen tvivl 
om, at Bjerringbro Byforum gør en 
stor forskel for Bjerringbro.
”Sammen er vi stærke. Så kort 
kan det siges. Det gælder også 
for Byforum, hvor bidraget fra 
den enkelte husstand kan virke 
beskedent – men samlet set er det 
med til at skabe et grundlag for de 
arbejdsopgaver, der skal løses i 
Bjerringbro,” siger Lars Haahr. 

Først tabte Lars Haahr sit 
hjerte til hustruen Hanne 
og siden tabte han det til 
Bjerringbro. 
Lars Haahr er nemlig faldet 
pladask for byen, efter at 
han flyttede til Bjerringbro 
i 2015. 
”Bjerringbros omgivelser 
er noget af det smukkeste, 
vi har i Danmark. Vi har 
en natur, man sjældent 
ser, og navnlig åen er helt 
unik. Når jeg har gæster 
på besøg fra København, 
så får de straks lyst til at 
flytte hertil,” fortæller Lars 
Haahr. 

SAMMEN ER  
VI STÆRKE

Tilflytteren  
Lars Haahr har 

tabt sit hjerte  
til Bjerringbro
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En kasse med klimavenlige dagligvarer til 
husholdningen. Et busskilt med lys i. Eller et Tinder-
inspireret website til tøj. 
Idéerne var mange, da elever på Bjerringbro 
Gymnasium sidste år for første gang deltog i en 
iværksætterkonkurrence. 
Konkurrencen er opstået gennem et samarbejde 
mellem Bjerringbro Gymnasium, Bjerringbro 
Byforums Erhvervsudvalg og Viborgegnens 
Erhvervsråd. 
Allerede i dag har gymnasiet tætte forbindelser til 
erhvervslivet gennem samarbejder med Grundfos 
og Holmris B8, men Erhvervsudvalget kunne se en 
mulighed for dels at bakke op om gymnasiet og 
dels binde det tættere sammen med den erhvervs-
historie, der er i Bjerringbro. 

Her vi tjener pengene
Selv om byen kun har otte procent af kommunens 
indbyggertal, så finder man i Bjerringbro 11 procent 
af Viborg Kommunes erhvervsliv og 18 procent 
af kommunens virksomheder med flere end 50 
medarbejdere. 
”Det er i Bjerringbro, at vi tjener pengene, og 
vi kunne se et behov for at synliggøre dette 
for gymnasieeleverne og skabe en tættere 
forbindelse mellem erhverv og gymnasium,” 
siger Henrik Larsen, der er formand for Byforums 
Erhvervsudvalg. 

Stor betydning for gymnasiet
Undervisningen i iværksætteri foregår uden for 
normal skoletid, og i praksis er det to lærere på 

gymnasiet, der en eftermiddag om ugen holder 
iværksættercafé for eleverne.
“Det betyder meget for gymnasiet, at vi med det her 
samarbejde kan tilbyde eleverne iværksættercaféer 
og -konkurrence, hvor de erfarer de muligheder, der 
er i at omsætte idéer til konkret handling, og ikke 
mindst hvad det kræver. BGs elever får i mødet med 
rigtige iværksættere en unik mulighed for at opnå 
viden om iværksætteri, der ikke er bundet op på 
en lærerbog, men baseret på en slags mesterlære,” 
siger Michael Christensen der samtidig kan fortælle, 
at tiltaget allerede har kastet et CVR-nr af sig.

Løvens hule
Projektet afsluttes med en vaskeægte omgang 
”Løvens Hule”, hvor eleverne præsenterer 
deres idéer for ”løver” med tråde til Bjerringbros 
erhvervsliv. 
Seance optages på video og vises efterfølgende 
ved en fællestime på gymnasiet, hvor vinderne 
af konkurrencen kåres. Præmiesummen er på 
20.000 kroner og pengene er doneret af byens 
erhvervsdrivende.

SAMARBEJDE OM 
IVÆRKSÆTTERE
MED GYMNASIET

Gymnasiets elever 
dyster om en samlet 
præmie på 20.000 kr.
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Forestil dig en by, hvor som-
merblomsterne giver et stik 
af glæde, hvor aff aldet ligger i 
skraldespanden frem for i grøften 
og hvor vi hjælper hinanden med 
at gøre byen mere indbydende. 
Kan du forestille dig det, så kan 
du også forestille dig visionen for 
Bjerringbros nye bypedeller. 
Bypedellerne er et samarbejde 
mellem Bjerringbro Byforum og 
Danmarks Naturfredningsforen-
ing. Det er et frivilligt netværk af 
borgere, der gerne vil være med 
til at forskønne den by og egn, 
som de lever i. 

Ingen tvang
Opgaverne er forskellige, og som 
bypedel er man selv med til at 
bestemme, hvilke opgaver, man 
vil arbejde med. Alle opgaver 
bydes nemlig ud i fællesskab, og 
så melder man sig til eller lader 
være. 
Det er Byforums Borgerudvalg, 
der står bag initiativet, som også 
kendes fra andre byer i Viborg 
Kommune. 
Udvalget har således haft drøf-

telser med Viborg Kommune for 
at koordinere opgaverne. Det 
sker for at sikre, at bypedellernes 
arbejde ikke bliver i stedet for 
Viborg Kommunes vedligehold 
af grønne områder, men er et 
ekstra tiltag til gavn for byen. 

Sådan bliver du bypedel
Har du lyst til at blive bypedel 
men gerne vil vide mere, så 
kontakt til Annette Sloth Larsen, 
der er tovholder på projektet. 
Hun kan kontaktes på telefon: 
61751788 eller på mail: an-
nettesloth@outlook.dk.
Alternativt kan du også søge 
efter ”Bypedeller Bjerringbro” på 
Facebook og bede om at blive 
medlem af gruppen. Så er du 
automatisk en del af fællesskabet 
og kan se, hvilke opgaver der 
bliver slået op. 

Byforum har sammen 
med Danmarks 

Naturfredningsforening 
lanceret bypedellerne, 

der vil gøre Bjerringbro 
mere indbydende 

og skøn at bo i

GØR EN FORSKEL 
SOM BYPEDEL

• Beplantning med blomster-
løg/
sommerblomster
• Aff aldsindsamling
• Hjælpe til med julepynten
i gågaden
• Renholdelse i og omkring
byens ”nye” stationshus¨
• Vedligehold af trækstien
• Grønne arealer ved Å Prome-
naden, når projektet er
gennemført

EKSEMPLER PÅ 
BYPEDEL-OPGAVER
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Skal vi have gennemført 
Helhedsplanen, fortsat have en 
kulturfestival og andre events 
samt fortsat kunne trække 
off entlige penge til Bjerringbro? 
Ja så har vi brug for Bjerringbro 
Byforum. 
Så klart lyder budskabet fra 
bestyrelsen i Bjerringbro 
Byforum, der med dette magasin 
indleder en kampagne for at få 
fl ere medlemmer til foreningen. 
”Mange tror, at Byforum er et 
off entligt projekt, hvor Viborg 
Kommune betaler regningen. Og 
godt nok har vi et fi nt samarbejde 
med kommunen, men Byforum 
får intet fast tilskud fra Viborg 
Kommune,” understreger bychef 
Lars Christiansen. 

CSR for virksomheder
Han opfordrer derfor både 
erhvervsliv, detailhandel, 
foreninger og borgere til at 
anerkende og bakke op om 
det arbejde, som Byforums 
frivillige allerede har sat i gang i 
Bjerringbro. 
”Som erhvervsdrivende skal 
man se det her som CSR 
(virksomhedens sociale ansvar 
red.) Fuldstændig på linje med 
at bakke op om projekter for 
hospitalsklovne eller i u-lande, 
så har det stor positiv indvirkning 
på vores lokalsamfund at 
virksomhederne støtter den 
fortsatte udvikling gennem 
deres medlemskab,” siger Lars 
Christiansen. 

Optimistisk bychef
På generalforsamlingen i marts 
viste budgetterne, at hvis ikke 
der kommer fl ere medlemmer 
og fl ere penge til projekterne, 
så risikerer vi at Bjerringbros nye 
udvikling i bedste fald går meget 
ned i tempo og i værste fald går 
helt i stå.
Alligevel er bychefen optimistisk 
på Bjerringbros vegne. 
” Jeg er overbevist om, at 
mange ikke ønsker sig tilbage til 
den stilstand der var forud for 
dannelsen af Byforum. Og hvis 
der er noget, corona-krisen har 
vist os, så er det, at vi skal stå 
sammen i vores lokalsamfund, 
hvis vi vil bevare en levende by,” 
siger Lars Christiansen.

VI HAR 
BRUG FOR, 

AT DU 
MELDER 
DIG IND I 

BYFORUM

Bjerringbro Byforum er en lokal 

forening, der ikke får fast støtte 

udefra – derfor er det nødvendigt 

med fl ere lokale medlemmer, hvis 

udviklingen skal fortsætte i Bjerringbro

STØT DEM DER 
STØTTER BJERRINGBRO
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Jeg støtter Bjerringbro – gør du?
Budskabet og spørgsmålet 
kradser mere end normalt, i den 
hvervekampagne, som Bjer-
ringbro Byforum skyder i gang 
i forbindelse med udgivelsen af 
dette magasin. 
Formålet er at sætte fokus på, at 
vi er nødt til at stå sammen, hvis 
vi skal blive ved med at have en 
dejlig by, hvor det er godt at bo, 
leve, arbejde og drive virksom-
hed. 

Dårlig samvittighed?
Skulle nogen føle sig kradset af 
budskabet, så går det nok, mener 
bychefen. 
”Vi vil gerne pirke til samvit-
tigheden hos de, der nyder 
frugterne af vores arbejde. Og 
helt ærlig – der er ingen grund til 
at have dårlig samvittighed over 
ikke at være medlem – man er 
velkommen til at melde sig ind,” 
siger Lars Christiansen med et 
smil på læben. 
Støt dem, der støtter
Et andet budskab, du vil støde ind 
i er ”Støt dem, der støtter Bjer-
ringbro”.
”Vi vil gerne sætte fokus på Byfo-
rums medlemmer fra erhvervsliv-
et og detailhandlen, som med 
deres medlemskab bakker op om 
det arbejde, vi laver i Byforum,” 
siger bychefen. 

Budskabet vil blive udbredt gen-
nem markedsføring på Facebook 
og i Bjerringbro Avis med en klar 
opfordring til, at byens borgere 
lægger deres penge i de for-
retninger og virksomheder, der 
bakker op om Bjerringbro. 
Hvis du allerede i dag gerne 
vil se, hvem der er med i Byfo-
rum, så kan du se annoncen for 
medlemmerne andetsteds i dette 
magasin. 

Vis at du er medlem
I forbindelse med den nye 
hvervekampagne, opfordrer Bjer-
ringbro Byforum sine medlem-
mer til at skilte med, at de støtter 
op om Bjerringbro. 
”Vores medlemmer har faktisk 
noget at være stolte af. De har 
bakket op om byens rivende 
udvikling, og det håber vi, at de vil 
være med til at prale med,” siger 
bychef Lars Christiansen. 
Derfor har Byforum fået lavet 
forskellige klistermærker til biler, 
postkasser og indgangsdøre der 
har det til fælles, at de sender 
et budskab om, at her fi nder 
du medlemmer af Bjerringbro 
Byforum.
De forskellige klistermærker vil 
blive sendt til medlemmerne i 
løbet af de næste uger. 

Byforum vil gerne 
kradse lidt med sit 
nye budskab om 
sammenhold og støtte 
til Bjerringbro - og 
samtidig få dig til at 
støtte de virksomheder 
og foreninger, 
der bakker op om 
Bjerringbros udvikling. 

Vil du vinde et gavekort på 500 kroner til 
butikkerne i Bjerringbro?
Som medlem af Bjerringbro Byforum giver 
foreningen dig nu mulighed for at vinde 
gavekort til byens butikker, hvis du samti-
dig vil fortælle resten af byen, at du er en 
af dem, der støtter Bjerringbro. 
Byforum har lavet en sticker – klister-
mærke - som medlemmerne opfordres 
til at køre med på deres biler frem til 
sommerferien. En gang om ugen uddeler 
Byforum et gavekort til et af de medlem-
mer, som bychefen støder på i byen med 
en sticker på bilen.
Konkurrencen kører fra uge 18 og du kan 
få fat i din sticker ved at kontakte Byforum 
på mail@bjerringbro.dk eller på SMS til tlf.: 
54 55 29 20.

STØT DEM DER 
STØTTER BJERRINGBRO

Konkurrence med 
kontante præmier
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Udvikling 
kræver 
handling!

Har du 
meldt dig
ind i 
Bjerringbro 
Byforum?

SÅ NEMT ER DET OG SÅ BILLIGT ER DET

SÅDAN MELDER DU DIN HUSSTAND IND

Kig forbi vores hjemmeside på www.bjerringbro.
dk og tryk på ”Bliv medlem” øverst på siden. 

BEMÆRK: På grund af en teknisk fejl får du des-
værre ikke et svar på din indmeldelse. Men vi får 
besked.

DET ER NÆSTEN GRATIS

Som borger melder du hele husstanden ind i 
Bjerringbro Byforum på EN gang.

Prisen er:
Kr. 100,-/år/husstand for voksne 18-65 år
Kr. 50,-/år/husstand for voksne over 65 år

Har du en virksomhed eller repræsenterer du en forening, så kan du se det specifi kke 
kontingent for lige netop dig/jer på byens hjemmeside: www.bjerringbro.dk. 
Du er velkommen til at kigge selv, eller tage kontakt til bykontoret på mail@bjerringbro.dk
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