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December 

lør. 1. dec. 2018 

08:30 - 10:30 Thor -motion og samvær 
Veddum Hovedgade 39 

13:00 - 15:00 Five-a-side 
Veddum IF 

Vi trækker lod om holdene og spiller en 5v5 tur-
nering. Alle er velkomne. Vi spiller om juleanden, 
rødvin og øl til de tre bedste hold. 
Kan vi stable minimum 3 damehold, laves separat dame-
turnering.  
Vi mødes omklædte kl. 13.00, hvor lodtrækningen finder 
sted. Der vil være et deltagergebyr på 30,-  
Når vinderne er fundet, vil kiosken være åben; traditionen 
tro med salg af tarteletter. 
Efter spisning vil coach AKA Michael Andersen, være vært 
for en lille pokerturnering til de interesserede. 

19:00 - 23:30 Julefrokost i Veddum Sal 
Veddum Hovedgade 3 

søn. 2. dec. 2018 

09:30 - 10:30 1.søndag i advent gudstjeneste, Hanne 

13:00 - 16:30 Julemarked i Skelund/Veddum hallen 

 

http://veddum.dk/Avis/billeder/julefrokost.jpg
https://www.skelund.dk/wp-content/uploads/2018/10/julefrokost.jpg


Fællesspisning i Veddum klubhus 

 
Alle kan deltage men tilmelding er nødvendig.  
Der plejer at møde 30 -40 op. Både nuværende 
Veddummer og folk med tilknytning til byen hyg-
ger sig med spisning og socialt samvær. 
Tilmelding senest fredagen før kl. 12 til 

• Hanne Jeppesen 26 79 51 24,  

• Kirsten Thuesen 98 58 54 58 eller  

• Karen Brændstrup 98 58 53 21 

Strik i Skelund Midtpunkt 
Der er strik i Skelund Midtpunkt hver onsdag kl. 19-
21 pris 20 kr. Tjek onsdagens program på Facebook: 

 
 

 
 

 
Fiskebilen holder foran brugsen hver anden lør-
dag.  

 
 
 
 
 

man. 3. dec. 2018 

12:00 - 16:00 Fællesspisning i klubhuset 
Veddum Hovedgade 40 

18:30 - 21:00 Madlavning for mænd i salen 
Veddum Hovedgade 3 

tir. 4. dec. 2018 

18:30 - 19:30 Fælles gåtur fra børnehaven 
Veddum Hovedgade 44 

19:00 - 20:30 Cykel i Thor 
Veddum Hovedgade 39 

19:00 - 21:00 Præmiewhist i Salen 
Veddum Hovedgade 3 

19:30 - 20:30 Cirkel i Thor 
Veddum Hovedgade 39 

ons. 5. dec. 2018 

19:00 - 21:00 Strik i Skelund Midtpunkt 
Skelund Midtpunkt 

tor. 6. dec. 2018 

17:00 - 18:00 Cirkeltræning i Skelund-Veddum Hallen 
Skelund-Veddum Hallen 

19:00 - 21:30 Flæskespil i salen 
Veddum Sal, Veddum Hovedgade 3 

fre. 7. dec. 2018 

19:00 - 22:00 Julefrokost i Skelund Midtpunkt 
Skelund Midtpunkt 

lør. 8. dec. 2018 

08:30 - 10:30 Thor -motion og samvær 
Veddum Hovedgade 39 

13:20 - 14:00 Fiskebilen holder ved Brugsen 
Dagli’ Brugsen 

tir. 11. dec. 2018 

18:30 - 19:30 Fælles gåtur fra børnehaven 
Veddum Hovedgade 44 

19:00 - 20:30 Cykel i Thor 
Veddum Hovedgade 39 

19:00 - 21:00 Præmiewhist i Salen 
Veddum Hovedgade 3 

19:30 - 20:30 Cirkel i Thor 
Veddum Hovedgade 39 



 

Børnedag Veddum IF 2018 

 
Vi prøver i år noget NYT! I år starter vi nemlig børne-
dagen kl. 15.00 i Øster Hurup Legeland, Kystvejen 57 
(Bemærk: børnene skal afleveres her).  

Her vil der være mulighed for at lege og tumle. Men 
der vil også være mulighed for at lave lidt kreativt 
eller spille et spil.  

Kl. 15.30: Serveres der æbleskiver og saftevand 

Kl. 17.30: VIF vil sørge for, at børnene bliver kørt fra 
Øster Hurup og tilbage i klubhuset.  

Kl. 18.30: Aftensmad (risengrød, pølsehorn eller piz-
zasnegle) 

Kl. 19.30: Theo og den magiske talisman (DR1) 

Kl. 20.00: Tvillingerne og Julemanden (TV 2) 

kl. 20.30: Forældrekaffe 

Kl. 21.00: Tak for i aften 

Pris for entré i legeland, æbleskiver & saft og aftens-
mad + en sodavand er 100,- pr. barn, som skal beta-
les på MobilePay (54777 - VIFs Venner). Der kan op 
til julekalenderen købes slik, is, popcorn mm. i kio-
sken. 

Der er et par aktiviteter i legeland (bordfodbold, air 
hockey og spillemaskiner), som man evt. kunne have 
lidt lommepenge med til. 

Der vil senere komme info om, hvordan man tilmel-
der sit barn og bestiller mad osv. 

ons. 12. dec. 2018 

19:00 - 21:00 Strik i Skelund Midtpunkt 
Skelund Midtpunkt 

tor. 13. dec. 2018 

10:00 - 11:00 Kravlekirke julegudstjeneste 

17:00 - 18:00 Cirkeltræning i Skelund-Veddum Hallen 
Skelund-Veddum Hallen 

17:00 - 18:00 Minikonfirmation - børnegudstjeneste 

19:00 - 21:30 Flæskespil i salen 
Veddum Sal, Veddum Hovedgade 3 

lør. 15. dec. 2018 

08:30 - 10:30 Thor -motion og samvær 
Veddum Hovedgade 39 

10:00 - 14:00 Bazar i Skelund 
Solgården, Teglbakkevej 16, Skelund 

15:00 - 21:00 Børnedag VIF 
Øster Hurup Legeland, Kystvejen 57 

søn. 16. dec. 2018 

14:00 - 15:00 3.søndag i advent: De 9 læsninger 
Skelund kirke 

man. 17. dec. 2018 

18:30 - 21:00 Madlavning for mænd i salen 
Veddum Hovedgade 3 

tir. 18. dec. 2018 

18:30 - 19:30 Fælles gåtur fra børnehaven 
Veddum Hovedgade 44 

19:00 - 20:30 Cykel i Thor 
Veddum Hovedgade 39 

19:00 - 21:00 Præmiewhist i Salen 
Veddum Hovedgade 3 

19:30 - 20:30 Cirkel i Thor 
Veddum Hovedgade 39 

ons. 19. dec. 2018 

10:00 - 11:00 Julegudstjeneste børnehaven Stjernen 
Skelund Kirke 

19:00 - 21:00 Strik i Skelund Midtpunkt 
Skelund Midtpunkt 



THOR - motion og samvær 

 
Klubben tilbyder gang, løb, cykling, socialt samvær 
og mange andre ting.  

Desuden er der motionsudstyr som, crosstrainer, lø-
bebånd, motionscykler og romaskine, som medlem-
merne frit kan bruge, når de har tid og lyst.  

 

Næste aktivitetskalender 

 
I Aktivitetskalenderen optages aktiviteter i by-
erne. Den skal orientere borgerne om, hvad de 
kan glæde sig til.  

Kalenderen skal ikke indeholde salgsannoncer, 
men kun arrangementer og almene meddelelser 
for Skelund og Veddum.  

Næste aktivitetskalender udkommer 1. januar 
2018. Sidste frist for indlæg er onsdag den 26/12 
2018. 

Kontakt: post veddum.dk eller admin skelund.dk 

tor. 20. dec. 2018 

09:00 - 10:00 Skolegudstjeneste 
Skelund Kirke 

17:00 - 18:00 Cirkeltræning i Skelund-Veddum Hallen 
Skelund-Veddum Hallen 

19:00 - 21:30 Flæskespil i salen 
Veddum Sal, Veddum Hovedgade 3 

lør. 22. dec. 2018 

08:30 - 10:30 Thor -motion og samvær 
Veddum Hovedgade 39 

13:20 - 14:00 Fiskebilen holder ved Brugsen 
Dagli’ Brugsen 

søn. 23. dec. 2018 

11:00 - 12:00 Fælles gudstjeneste i Als Kirke 

Juleaften man. 24. dec. 2018 

16:00 - 17:00 Julegudstjeneste. Mette 
Skelund kirke 

Juledag tir. 25. dec. 2018 

09:30 - 10:30 Juledagsgudstjeneste. Hanne 
Skelund kirke 

Anden juledag ons. 26. dec. 2018 

11:00 - 12:00 Julesalmeønsker. Iben 
Visborg Kirke 

19:00 - 21:00 Strik i Skelund Midtpunkt 
Skelund Midtpunkt 

 

Sidste frist for næste aktivitetskalender 

tor. 27. dec. 2018 

17:00 - 18:00 Cirkeltræning i Skelund-Veddum Hallen 
Skelund-Veddum Hallen 

19:00 - 21:30 Flæskespil i salen 
Veddum Sal, Veddum Hovedgade 3 

lør. 29. dec. 2018 

08:30 - 10:30 Thor -motion og samvær 
Veddum Hovedgade 39 

5. Juledag 
Veddum IF 



 
 
 
 
 

Humanitær Genbrug  

 
Skelund Hovedgade 30, 9560 Hadsund. 

Humanitær Genbrug er en organisation som ind-
samler tøj, sko, legetøj, tasker og penge til reno-
vation af herberger, børnehjem og krisecentre i 
Polen.  

Det Humanitære Genbrug drives af Polsk-Dansk 
humanitær forening. 

Vi har åbent hver weekend og helligdage i tids-
rummet 10-16. Vi sælger møbler, porcelæn og 
andre småting så kom og kig, der er altid kaffe 
på kanden. 

 

Tak til fotograferne.  
Billeder er lånt fra foreningernes hjemmesider 
og sider på Facebook. 
Forsiden: Orla Jørgensen 

 
Billedet er Den Bette Skole i Skelund nov. 2018 

søn. 30. dec. 2018 

11:00 - 12:00 Julesøndagsgudstjeneste. Mette 
Skelund kirke 

Nytår man. 31. dec. 2018 
 
 
 
 

 

Vil du vide mere:  

 
 
 

  
Bogen om Skelund IF er på gaden nu. 
Bogen er en fortælling om Skelund IF’s 80 år som forening, fortalt af 
foreningens medlemmer gennem tiden. 
Skulle du være interesseret i bogen, kan du kontakte Aage Clausen på 
telefonnummer 30586709. 

 
  

SkelundVeddum.dk Skelund.dk Veddum.dk

https://www.skelund.dk/wp-content/uploads/2018/10/SIF-bog.jpg


Veddum Skelund Avis 

I fremtiden vil der også være skole i Skelund 

Hvis byrådet vælger at lukke Skelund skole, 
vil der blive oprettet en ny privat skole til er-
statning. Blot 32 elever skal der til en friskole, 
det kan byen nemt mønstre.  
Skelund Skole er igen truet! Derfor havde Veddum 
Landsbylaug og Skelund Landsbyforening indkaldt 
til borgermøde tirsdag, 27. november i Skelund 
skoles aula. 
Skelund skole er er en afdeling af Havbakkeskolen, 
så byrådet kan man i værste fald lukke den admi-
nistrativt og flytte alle børnene til Als. Men man 
kan lige så let lukke Als Skole og flytte 4. - 6. klasse 
til Skelund og overbygningen til Hadsund. Uanset 
hvilken skole byrådet lukker, vil der formentligt 
blive oprettet en friskole i den by, der mister sin 
skole. 
Havbakkeskolens distrikt hænger kun sammen, 
fordi skolen er fordelt på begge byer. Ingen af de 
to byer føler sig som en del af den anden. Hvis for-
ældrene i Skelund skulle vælge mellem at sende 
børnene til Als eller Hadsund, ville langt de fleste 

vælge Hadsund. Nu hvor børnene starter i Ske-
lund, følger de fleste dog med til Als. 
I Skelund sogn er der i gennemsnit 11 børn, der 
starter i skole hvert år. En friskole kan klare sig 
med blot 32 elever fordelt på 0 – 7 klasse. De små 
klasser vil give mulighed for en høj grad at samlæs-
ning, hvor der kan tages hensyn til den enkelte 
elevs faglige formåen. 
Udgiften til friskole inklusive SFO er normalt ikke 
højere end udgiften til folkeskolens SFO, så hvis 
man skal bruge SFO, er økonomien omtrent det 
sammen. 
Ida Anna Wolsgaard Johnson blev valgt som kon-
taktperson for en gruppe, der undersøger mulig-
hederne, hvis Skelund skole skulle blive nedlagt. 
Interesserede er velkomne til at melde sig. 
For nogen vil det måske ligefrem blive en lettelse 
at få en hel friskole fremfor blot en afdeling af Hav-
bakkeskolen. Om ikke andet så for at slippe for de 
tilbagevendende angreb fra kommunen, men også 
fordi ledelsen i Als ikke længere vil kunne vælge at 
misligholde afdelingen i Skelund. 
 

 

 
Tove Jensen fra Dansk Friskoleforening fortalte om mulighederne for at etablere friskole 

  



Den gamle skole i Veddum 
Veddum.dk 14/11 2018 

 
Leo Korsgaard i Veddum.dk 

Kommunen har sat Den gamle skole (børne-
haven) i Veddum til salg og den skal vi selvføl-
gelig købe så vi lokalt kan bruge den fremad-
rettet og ikke mindst af alt til den børnehave, 
som vi ønsker, skal sikre byen fremover til 
også at skabe sammenhold og støtte til vores 
lokale samfund i og omkring Skelund og Ved-
dum.  
Det er vigtigt, at vi står sammen nu og i fremtiden, 
for at sikre området ved skabe et område, som 
også er attraktivt i fremtiden. 
Økonomisk er det den bedste løsning at børneha-
ven selv kan eje bygningerne. Hvis der en dag mod 
al forventning ikke skal drives børnehave længere, 
kan områdets øvrige foreninger købe/overtage 
dem af børnehaven. 

Hvordan kan vi hjælpe? 
Vi er derfor i gang med at indsamle penge til at 
købe børnehaven som skal huse børnehaven Kir-
sebærhaven- Havbakkedistriktets private natur-
børnehave samt lokalhistorisk. 

Vi mangler derfor noget kapital og I kan hjælpe til, 
ved at donere penge. Alt er en hjælp, så der er ikke 
noget der er for lidt eller for meget. 
Da vi nok ikke kan nå at indsamle hele købesum-
men, inden bud skal afgives til kommunen om 14 
dage vil Spar Nord hjælpe os med et lån, så med-
lemmerne af bestyrelsen og andre interesserede 
vil kautionere pro rate. 
Dette betyder at hver person alene hæfter for en 
bestemt andel af den samlede gæld. 
Vi håber på, at vi får nok bidrag til at købe bygnin-
gerne, men vi søger også interesserede, som vil 
kautionere for en andel hver af 25.000 kr. Hvis I 
ønsker at kautionere for en andel, skal I henvende 
jer til nedenstående kontaktpersoner eller på mai-
len. Vi har brug for navn og adresse samt tele-
fonnr. 
Så vil I blive kontaktet når vi har brug for yderligere 
oplysninger. 

Indbetaling  
Bidraget kan overføres til konto 9200 4577088468 
eller på mobilepay på 30549928, husk at skrive je-
res navn og adresse på. 
Ved spørgsmål til projektet kan i rette henven-
delse til: 
Sophia Rasmussen 23805509 
Trine Mortensen 22953489 
Charlotte Christensen 30549928  
Mail: dengamleskoleveddum gmail.com 

Borgermøde om Brugsens fremtid. 

Onsdag d. 28/11-2018 holdt Brugsen opfølgende 
borgermøde i Veddum Sal 
Konklusionen på møder med Coop og Dagrofa 
blev, at der ikke er noget at hente ved at skifte 
kæde. 
Siden sidst har en række frivillige meldt sig til de 
opgaver, der er slået op i Brugsen. Omsætningen 
har også været bedre. 
En af Brugsens udfordringer er likviditet. Der kom 
en række forslag til forskellige former for med-
lemslån eller- indskud. Alle kan også vælge at få et 
debitorkort, hvor man betaler et beløb ind, som 
man trækker af, når man handler. 
Der blev nedsat en initativgruppe, som følger op 
på forslagene. Lars Nielsen bliver tovholder. 

 


