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Information til alle borgere i Skelund, nye 

som gamle. 
 

 
 
Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere 
velkommen til Skelund og omegn – Skelund er en aktiv by 
med mange dejlige mennesker, natur, foreninger og erhverv.  
Aktivitetsmulighederne spænder bredt fra tennis, gymnastik, 
badminton, lokalhistorisk forening, fodbold i flere serier og et 
dejligt stadion med klubhus, der de senere år har gennemgået 
en forvandling. 
I år er der, som noget helt nyt, arrangeret Zumba i hallen til 
stor glæde for byens ”piger”. Og i Midtpunkt har aftenskolen  
stadig bevægelsesfag samt litteraturkreds. Den Bette skole er 
igen med sit store program og undervisning hver mandag 
eftermiddag, en central dynamo for mange mennesker.  
Vi har noget af Danmarks reneste vand. Skelund Midtpunkt 
med fredags åbent for alle. Frisør, købmand, blomster og el-
forretning, maskinværksted, Stald Solgården, murer og entre-
prenør forretninger, autoværksteder, tankstation, reklame-
firmaer, skole, kirke, lægehus, skove og meget mere. Der er 
således rig mulighed for alle, også nye tilflyttere, for at bruge 
byen og alle de faciliteter, der findes – kom og vær med.  
Har du spørgsmål - så snak med Skelund Landsbyforening – 
eller mange af de andre, der har boet her længe – de kan 
hjælpe dig.  Skelund er kendt som en landsby, hvor sammen-
holdet er stort, og hvor alle er velkomne. Som ny i byen, er det 
at give en tørn med, en fin måde at lære nye mennesker at 
kende. 



 

Sket siden sidst: 
 
I forbindelse med udviklingsinitiativet Skelund/Veddum har 
Nina Værum indrettet kontor på 1.salen i ”Skelund Midtpunkt” 
– og hele området har nu sin egen landsbykoordinator. En 
uvurderlig positiv udvikling i forhold til de udfordringer om-
rådet står med. Se mere på www.skelund-veddum.dk 
Der er igen i år et stort vinterprogram i Den Bette Skole. Se i 
Hadsund Folkeblad løbende. 
Husk i øvrigt at holde dig orienteret på Skelunds hjemmeside: 
www.skelund.dk og melde dig til og få email tilsendt 
automatisk  
 
Udfordringer p.t: 
 
For tiden bokser Skelund Landsbyforening, Veddum 
Landsbylaug og skolebestyrelsen med kommunens politikere 
for at overbevise dem om Skelund Sogneskoles værd. I     
skrivende stund er der en høringsfase i gang omkring en ny 
skolestruktur, der, i hvert fald i Børn/Familieudvalgets forslag, 
indbefatter en lukning af skolen. Der er p.t ved at blive    
udfærdiget et høringssvar.  
Der er kommet ny købmand siden sidst. Det er vigtigt, at vi alle 
støtter vores lokale forretninger, ellers har vi dem ikke i 
fremtiden.- hvad er Skelund uden en Købmand ? 
En udfordring, der ligger i fremtiden, er nok, at Skelund og 
”tvillingebyen” Veddum skal se på sig selv under en hat. Der 
skal i fremtiden arbejdes tættere sammen i forhold til den ”nye” 
store kommune – det kommer vi længst med.  Fjernvarmepri- 
serne i området er pebrede, men flere kræfter fra forsynings-
området arbejder på at gøre noget ved det. Således er det 
lykkedes bestyrelsen at få klima – og energiminister Lykke 
Friis til at komme på besøg. Vi har et godt fundament, - et godt 
lokalsamfund som ramme om vores hverdag. Der sker noget i 
Skelund. Det er meget vigtigt at vi alle er med til at værne og 
tale pænt om Skelund, vi har faktisk fået en del henvendelser 
om oprydninger ved visse ejendomme i bybilledet, vi kan 
naturligvis kun anmode at ”feje” for egen dør og være med til 
at holde byen ren og pæn. 



 
 
 
Vi er pt. ude i alle postkasser med en folder og et 
indbetalingskort, og vi håber, at I vil støtte/forny 
medlemskabet af  ”Landsbyen Skelund” med et 
mindre beløb i form af kontingent, eller et større 
beløb der også vil være meget kærkommen, 
- tak for det  
 
Vi tager gerne mod beløb i alle størrelser, og det kommer 
selvfølgelig til gavn for hele byen. 
 
Kontingentet er denne gang 40,- for enlige og 100,- for en 
husstand.  
 
Der kan indbetales portofrit ved købmanden og frisøren. 
Som altid deltager du i en lodtrækning om en flaske Dr. 
Nielsen, hvis du indbetaler inden 24.12.2010. 
 
Landsbyforeningens bestyrelse vil gerne benytte lejligheden til 
at takke hjælpere og borgere for god indsats i 2010. 
Husk altid at spørge dig selv, hvad du kan gøre for Skelund – 
og knap så meget hvad Skelund kan gøre for dig.  
Så kan vi nå vidt! 
 
Endnu en gang tak, og glædelig jul og godt nytår til alle, når vi 
når så langt. 
 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen for Skelund Landsbyforening 

Helle Ladefoged, Per Kristensen, Niels Kjær, Vibeke Nielsen, Vibeke 

Hansen, Jan Vestergaard, Louise Lykke Jørgensen, Peter Muhl og  

Jess V. Laursen 

 
 
 
 
 



Erhverv / butikker m.m. i Skelund 
 

  1. Stald Solgården               6131 5168 / 4032 5377 
  2. Busser og taxa  9858 5051/ 2486 3532 
  3. ABC EL   9858 5285  
  4. Elbutik & elektriker  9858 5484  
  5. Frisør   9858 5264 
  6. Frugtavler   9858 5233 
  7. Hedegaard korn  9858 5400 
  8. Hallen   9858 5648/ 2971 3324            
  9. Købmand   9858 5001 
10. Murer, Kim Sand  9858 5551 
11. Mekaniker, Niels Kjær  9858 5363 
12. Skilte/solfilm  9858 5560 
13. Skelund Maskin fabrik   9858 5053 
14. Skole   9653 1550 
15. Uno X   9858 5078 
16. ”Kræmmerbiksen”         4072 9719 
17. Per Kristensen/entrp.      9858 5142 
18. Carsten Kristensen/Maskinstation/entrepn.  9858 5604 
19. Det Gamle bageri. v/ Pia og Gitte  4025 7967 
20. Den Bette skole udlejning  9858 5630/ 2993 5630 
21. Gulvspecialisten  2971 3334 
Og mange flere – se mere på www.skelund.dk 
 

Midtpunkt: 
 

• Zoneterapi  9858 5027 

• Projektværkstedet VærumZeidler     2553 0296 

• Virksomhedscenter Øst 4032 5377 

• LOF v/ Jan Vestergård  2447 9969 

• Selvbestaltede aktiviteter i løbet af ugen,  
                  Se opslag i entreen. 

• Andelskassens pengeautomat. 
Fredagscafe/bar:  kl.15.00 – 19.30. Alle er velkomne 
 
Fremtiden i Skelund er nær, og vi kan kun ved fælles hjælp og 
åben tale få Skelund til at fungere, Byen har til stadighed meget 
brug for alle jer og der er plads til alle – kom og vær med  
 Med venlig hilsen Jess Laursen 
 

Se mere på www.skelund.dk 


