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Tekniske studenter sætter ny
rekord ved eksamensbordet

E-MAIL:
redaktion.tarm@jv.dk

EXIT: De unge vil vende tilbage til Vestjylland, lyder vurderingen fra direktør Anne-Marie Sannerum, HTX.

LOKALREDAKTØR:
Niels Hansen

Af Poul Bülow
Tlf. 9737 1088, pob@jv.dk

ABONNEMENT: Tlf
7020 8024 mandag-fredag 7-17, lørdag-søndag
8-12. Udebliver avisen,
ring inden kl. 10

SKJERN: Målt i karakterer
har de studerende ved det
tekniske gymnasium, HTX, i
Skjern sat rekord.
Det fastslog direktør Anne-Marie Sannerum, da hun
i går talte for studerende og
forældre ved dimissionen
på HTX, Uddannelsescenter
Ringkøbing-Skjern.
– Sidste års studerende
sikrede med en gennemsnitskarakter på 7,06 Gymnasiet HTX Skjern en flot
tredjeplads blandt samtlige

TID & STED
FREDAG
06.00-08.00 og 13.30-16.30:
Tarm Idrætscenter: Svømmehallen åbent.
08.00-09.00: Tarm Idrætscenter: Pensionistsvømning.
10.00-17.00: Ejstrup, Fasterlundvej 15: Åbent i
Hangaards Have.
10.00-17.00: Abelines Gård:
Åbent.
10.00-19.00: Søndervig,
Lodbjergvej 44: Sandskulpturfestival.
11.00-16.00: Bork Vikingehavn: Åbent.
11.00-19.00: Rosendal
Kunsthandel, Rosendalsvej
12, Ådum: Åbent.
11.00-18.00: Skjern: Genbrugspladsen åben.
12.00-16.00: Fahl Kro:
Åbent.
12.00-17.00: Tarm: Genbrugspladsen åben.
14.00-17.00: Bork: Genbrugspladsen åben.
18.00: Fra Skjern Handelsskole: Optog med de nye
handelsstudenter og Skjern
Garden.
19.30: Tarm Idrætscenter:
Sportens Venner: Banko.
Ringkøbing Bio
19.30: Mao’s Sidste Danser

LØRDAG
08.00-10.00 og 13.30-16.30:
Tarm Idrætscenter: Svømmehallen åbent.
09.00-16.00: Skjern: Genbrugspladsen åben.
10.00: Hoven skydebane:
Egvad-skydning.
10.00-17.00: Hvide Sande
Havn: Regatta.
10.00-15.00: Tarm: Genbrugspladsen åben.
10.00-16.00: Bork: Genbrugspladsen åben.
10.00-17.00: Ejstrup, Fasterlundvej 15: Åbent i
Hangaards Have.
10.00-19.00: Søndervig,
Lodbjergvej 44: Sandskulpturfestival.
11.00-19.00: Rosendal
Kunsthandel, Rosendalsvej
12, Ådum: Åbent.
11.00-20.00: Hoven, Torsbækvej 12: Åben have.
13.00-17.00: Clausager
Kunstvirke: Åben cafe og
galleri.
18.00-24.00: Hvide Sande
Auktionshal: Sømandsbal.

LÆGEVAGTEN
Tlf. 7011 3131

landets HTX-gymnasier. Og
jeg vil gerne her afsløre, at I
har præsteret et endnu højere gennemsnit i år nemlig
et gennemsnit på 7,15, som
faktisk er højere end førstepladsen blandt landets
HTX-gymnasier fra sidste
år, fortæller Anne-Marie
Sannerum.
Men direktøren afstår at
byde på, hvad fremtiden vil
bringe.
– Jeg ville egentlig gerne
fortælle om jeres fremtid.
Men der slår min fantasi ikke til. Der venter så mange
muligheder på jer, at man

skulle tro, det var løgn, siger
Anne-Marie Sannerum og
nævner eksempler på, hvad
tidligere studerende har oplevet – blandt andet én, som
har hilst på præsident Barack Obama.

Hjem til Vestjylland
Direktør Anne-Marie Sannerum er til gengæld overbevist om, at mange af de unge
vil søge tilbage til Vestjylland:
– Jeg er overbevist om, at
mange af jer vender tilbage
for at skabe jer en fremtid i
Ringkøbing-Skjern Kommu-

ne og gøre en indsats for at
løfte vores område.
– Og I vil gøre det med den
samme energi og entusias-

me, hvormed I har løftet
Gymnasiet HTX Skjern. I løbet af de tre år, I har gået her,
er elevtallet fordoblet.

FAKTA ■ ■ ■
KARAKTERER
■ Med et karaktergennemsnit på 7,06 erobrede Gymnasiet
HTX Skjern i 2010 tredjepladsen blandt HTX-gymnasierne i
Danmark, ifølge Uni-C Statistik og Analyse.
■ Gymnasiet i Skjern blev kun overgået af HTX-gymnasierne i Slagelse og i Silkeborg med henholdsvis 7,14 og 7,07 i
karaktergennemsnit.
■ Landsgennemsnittet lå på 6,63.

»Den dykkende Dame« blev modtaget med et grin og manFoto: Poul Bülow
ge kommentarer – flertallet positive.

Dykkende dame
hilst velkommen
med et grin
KUNST: Vandkunsten er blevet tilført en
skulptur som straks har skabt debat.
Af Poul Bülow
Tlf. 9737 1088, pob@jv.dk

TARM: – Skal denne figur stå
et sted, bør det være her, lød

Hurtigere og bedre
behandling af lungekræft
Behandling af lungekræftpatienter har været for dårlig. Patienterne har ventet
for længe, anerkender direktør Ole Thomsen, Region
Midtjylland.
Netop derfor har hospitalerne samlet kræfterne og
ændret på deres organisation, samtidig med at regionen har investeret i nye diagnostiske undersøgelser.
Indsatsen giver nu gevinst. De nyeste, endnu ikke
offentliggjorte, tal for de

første fem måneder i 2011
viser, at 80 procent af patienterne nu er i behandling,
inden der er gået seks uger.
I 2010 gjaldt det for 60
procent af patienterne.
– Endnu er vi ikke i mål.
Vores ambition er, at mindst
90 procent af patienterne er
i behandling inden eks uger.
Men det er godt at se, det virker, når vi holder et skarpt
øje på kvaliteten og følger
dårlige tal op med handling,
siger Ole Thomsen.

Kunstneren Jens Galschiøt forklarede om arbejdet med skulpturen »Den dykkende Dame«,
Foto: Poul Bülow
som nu er placeret i vandkunsten.
det fra mange, der sent onsdag var mødt for at overvære afsløringen af en skulptur
placeret i Vandkunsten på
hjørnet af Vejlevej-Storegade.
– Nu håber jeg, at rigtigt
mange vil gå ud i springvandet og sætte sig til rette på
figuren, lød det fra kunstneren Jens Galschiøt, efter for-

mand Gitte Kjeldsen, kommunens kunstudvalg, havde afsløret skulpturen.

På rette plads
– Det er egentligt et forarbejde til skulpturen »Den Fede
Dame«, som er placeret i
Ringkøbing, fortæller Jens
Galschiøt.
Maler Gunnar Thorup, der

tidligere har været medlem
af Egvad Byråd, er blandt de,
som mener, skulpturen
»Den Dykkende Dame« har
fundet den rigtige plads:
– Selvfølgelig vil skulpturen give anledning til debat,
men jeg er sikker på, at vi
bliver så glade for den, at vi
ønsker at beholde den, siger
han.

Albatros i hul

Slagspil i pinsen

■ SDR.FELDING: Der blev lagt mærke til

■ DEJBJERG: Der var omspil på 8., 9. og 18

Flemming T. Jensen da han slog ud på Aaskov Golfbane. For hvor normen er fire
slag til hullet, 261 meter borte, klarede
Flemming T. Jensen sig med ét slag. Og det
er i golfsprog en albatros.
Vinder af A-rækken blev Ole Würtz og
Bodil Jensen, med 41 point, fulgt af Flemming T. jensen og Diana Jensen, 35 point.
På tredjepladsen kom Dan Locht og Sanne
Hansen.
B-rækken blev vundet af Erik Thomsen
og Pia Bang Jensen, 34 point, på de følgende pladser kom Erik Thomsen og Pia Bang
Jensen og derpåPer og Hanne Thomsen
Mühlbrand, begge par opnåede 32 point.

hul inden damernes række i Skjern Bankturneringen på golfbanen kunne afgøres.
Birgit Lørup og Frederikke Söllmann havde
begge brugt 85 slag i turneringen, men det
Birgit Lørup afgjorde, med brug af fem
slag til 8. hul, kampen.
Vinder af herrernes række blev Dennis
Ø. Jensen, med 71 slag.
A-rækken blev vundet af Thomas R. Simonsen fulgt af Tim Lindgaard Pedersen,
Mads Møller og Thomas Lynge Pedersen –
alle med 70 slag, netto.
B-rækken blev vundet af Jens Hasager
Kirk mns Kirsten Dalgaard Ostersen blev
nummer to; begge med 68 slag. Et slag mere brugte Jimmi Højbjerg og indtog dermed tredjepladsen.

