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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. maj 
2019 og dækker maj, juni og juli. Sidste frist for 
indlæg er fredag den 26/4 2019. 

Kontakt: post veddum.dk eller admin skelund.dk 

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

 
Danmarks John Foto: Kristoffer Juel 

Fru Jensen går igen i Veddum og hele Danmarks 
John i Skelund 

Veddum Amatørteater har spillet dilettant siden 1915. 
 'Fru Jensen går igen' får præmiere på lørdag i den 2. marts. 
 
De Små Klubber i Skelund genopliver til gengæld John Mo-
gensen, når Danmarks John tager publikum med tæt på 
John Mogensens liv med unikke anekdoter og et spæn-
dende sceneshow. Den ægte vare er her ikke længere, men 
det er Danmarks John!  
 
Vores nye naturbørnehave Kirsebærhaven er kommet rigtig 
godt fra start, og børnene får masser af frisk luft og røde 
kinder.  
 
Sammen med en evt. friskole er Kirsebærhaven en stor ge-
vinst for sognet.  
 
Der er tilmed en chance for, at vi kan få en lille indtægt ved 
at sælge sol og vind i Energipark Veddum Kær. 
 
Det og meget andet kan du læse i ”Det sker i marts april 
2019 i Skelund-Veddum”.  
 
Aktivitetskalenderen finder du på hjemmesiderne ske-
lund.dk og veddum.dk samt på Facebook under Skelund-
Veddum vores fælles byer. 
 
Godt forår! 
Jan Thøgersen, Jacob Hjul Seedorf og Orla Jørgensen 



 

Fru Jensen går igen 

Dilettantstykket 'Fru Jensen går igen' vises lørdag 
2/3.  

Tilmelding i Brugsen eller på tlf. 40 52 66 96. 

Stykket foregår på Hotel Sleep Well, som den udue-
lige skørtejæger Karl Børge Madsen forsøger at 
drive ved hjælp af sin kones penge. I virkeligheden er 
det nok den italienske tjener Alfredo, der styrer for-
retningen. Til gengæld skåler han lidt rigeligt med 
gæsterne, selvom han ikke må drikke i arbejdstiden. 

Stykket byder på en perlerække af fabelagtige per-
sonligheder. Madsens kone Maja, stuepigen Louise, 
den fordrukne oberst Høegh, den pensionerede en-
kekonsulinde Fladmose, stewardesserne Rosa og El-
vira Koppel, luftkaptajn Fenger, samt en plattensla-
ger ved navn Fugl.  

Selve hotellet emmer af lir og romancer - og et spø-
gelse er der også.  

De medvirkende er Bent Christensen, Tut, Mikkel 
Steen Pedersen, Belinda Marie Vendelbo, Knud Sø-
rensen, Hanne Eskildsen, Allan Andersen, Christen 
Hillersborg, Ernst Dahl Hørlyk, Line Bowman Jessen, 
Chalotte Bowman Mørch, Lasse Korsgaard Jensen, 
Esben Pedersen. Sufflør er Andreas Bowman Jessen, 
mens Bent Christensen og Knud Sørensen er instruk-
tører og Vibeke Winther er sminkør.  

Fastelavn i kirken og Veddum Sal 

 

Marts 

lør. 2. mar. 2019 

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

13:30 - 16:30 Generalprøve: Fru Jensen går igen 
Veddum Sal, Veddum Hovedgade 3 

Dørene åbnes kl. 13:00.  
Prisen er 50 kr. inkl. kaffe, the og kage. 

18:00 - 23:29 Veddum Amatørteater: Dilettant 
Veddum Sal, Veddum Hovedgade 3 

Dørene åbnes klokken 18:00.  
Prisen er 199 kr. med spisning og levende musik (uden spis-
ning er prisen 100 kr.)  

Fastelavn søn. 3. mar. 2019 

14:00 - 15:00 Familiefastelavn i kirken. Anne 
15:00 - 18:00 Fastelavnsfest i Veddum Sal 
Veddum Sal  

 
 
 



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 

 
 
 

Generalforsamling i Veddum Vand-
værk 

Veddum vandværk a. m. b. a. afholder ordinær ge-
neralforsamling 6/3 kl. 19.00 i Veddum Sal 

 
 
 

Stiftelse af mobilitetsforening 

 
 

man. 4. mar. 2019 

12:00 - 16:00 Fællesspisning i klubhuset 
Veddum Hovedgade 40 
15:00 - 17:00 Seniorhøjskolen:  Præst Peter Grove 
Den Bette Skole 

Prisen for foredraget er på 80,00 kr. inklusive kaffe og brød. 

Kristendom i den moderne verden. 

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

tir. 5. mar. 2019 

15:00 - 17:00 Lokalhistorisk arkiv Veddum 
Veddum Hovedgade 44 
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 Sal  
19:30 - 20:30 Cirkel i Thor 
Veddum Hovedgade 39 
20:00 - 22:00 VIF træning på kunstgræs 
Bælum Hallen, Skolevej 1A 

ons. 6. mar. 2019 

17:15 - 18:15 Børnegudstjeneste Anne og Iben 
Skelund Kirke 
19:00 - 20:00 Generalforsamling Veddum Vandværk 
Veddum Sal  
19:00 - 21:00 Strik i Skelund Midtpunkt 
Skelund Midtpunkt 

tor. 7. mar. 2019 

17:00 - 18:00 Cirkeltræning i Skelund-Veddum Hallen 
Skelund-Veddum Hallen 
19:00 - 21:30 Flæskespil i salen 
Veddum Sal  

fre. 8. mar. 2019 

17:00 - 19:00 Havbakkedistriktets Mobilitetsforening 
Havbakkeskolen, Als 

Vi starter en fælles mobilitetsforening i Havbakkedistriktet, 
der vil opstille 3 delebiler: 9-personers busser til almindeligt 
kørekort i Als og Ø. Hurup og en elbil (Renault Zoe) i Ved-
dum. 
Alle tre køretøjer kan bruges af alle i distriktet, hvis man 
tegner gratis medlemskab og har kørekort. 
Borgere, sommerhusejere, personer med erhverv eller som 
leder frivilligt arbejde i Havbakkedistriktet inviteres til stif-
tende generalforsamling i den nye forening. 
 



Støtteforeningen Dagli’ Brugsen 

 
Brugsen har brug for hjælp til at overleve. Derfor ind-
kalder arbejdsgruppen nu til stiftende generalfor-
samling for en støtteforening. 

Formålet er at indsamle likvide midler, som Brugsen 
kan ansøge så snart der skal laves vedligehold. For-
eningen kan eventuelt også bruges til ekstraordi-
nære udgifter i form af arrangementer eller lign. For-
eningen kan ikke benyttes til driftsomkostninger, 
udelukkende vedligehold og ekstraordinære udgif-
ter. 

Den stiftende generalforsamling af 'Støtteforenin-
gen Veddum Dagli ’Brugs' afholdes i VEDDUM SAL 
mandag d. 11. marts kl. 19.30  

Arbejdsgruppen, som består af -Lars Nielsen, Jan 
Svendsen, Jess Laursen, Mathias Knudsen og Martin 
Kruse, glæder sig til at se os.  

Seniorhøjskolen Den Bette Skole i 
Skelund 

 
Prisen for foredraget er på 80,00 kr. inklusive kaffe 
og brød. 

4/3. Præst Peter Grove: Kristendom i den moderne 
verden. 

11/3. Fortællerkonen fra heden, pensioneret hjem-
mehjælper Ruth Dein; ”Mennesker jeg har mødt.” 

18/3. Irene Bonde:” Livet som barn af en polsk flygt-
ning i 2. Verdenskrig. ” 

25/3. Præst Thomas Jacobsen: Om den engelske for-
fatter Jane Austen. 

 
 

lør. 9. mar. 2019 

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

man. 11. mar. 2019 

15:00 - 17:00 Seniorhøjskolen:  Ruth Dein 
Den Bette Skole 

Prisen for foredraget er på 80,00 kr. inklusive kaffe og brød. 

Fortællerkonen fra heden, pensioneret hjemmehjælper Ruth 
Dein; ”Mennesker jeg har mødt.” 

19:30 - 21:00 Stiftelse af støtteforening for Brugsen 
Veddum Sal  

tir. 12. mar. 2019 

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 Sal  
19:30 - 20:30 Cirkel i Thor 
Veddum Hovedgade 39 
20:00 - 22:00 VIF træning på kunstgræs 
Bælum Hallen, Skolevej 1A 

ons. 13. mar. 2019 

17:30 - 20:00 Fællesspisning i Thor 
Veddum Hovedgade 39 
19:00 - 21:00 Strik i Skelund Midtpunkt 
Skelund Midtpunkt 

tor. 14. mar. 2019 

17:00 - 18:00 Cirkeltræning i Skelund-Veddum Hallen 
Skelund-Veddum Hallen 
19:00 - 21:30 Flæskespil i salen 
Veddum Sal  

lør. 16. mar. 2019 

08:30 - 10:30 Thor -motion og samvær 
Veddum Hovedgade 39 
10:00 - 14:00 Bazar i Skelund 
Solgården, Teglbakkevej 16, Skelund 

 
18:00 - 23:30 Fastelavnsfest for voksne i Thor 
Veddum Hovedgade 39 

 



Generalforsamling Skelundhallen 
19/3 

 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Ske-
lund-Veddum Hallen tirsdag den 19. marts 2019 
klokken 19.30 

Dagsorden iflg. Vedtægterne. 

Generalforsamling Veddum Lands-
bylaug 21/3 

 

Bankospil i Skelundhallen 22/3 

 
 
Pris på plader: 1 plade 10 kr. eller 3 plader 25 kr.  
Vi spiller om: 5 hamburgerryg, 15 gaver af min. 200 
kr. Penge på rækken, Sidemandsgevinster ved pla-
den fuld, EKSTRA spil om 500 kr. og 1.000 kr. 

 
 

søn. 17. mar. 2019 

11:00 - 12:00 Gudstjeneste Skelund. Anne 

man. 18. mar. 2019 

15:00 - 17:00 Seniorhøjskolen:  Irene Bonde 
Den Bette Skole 

Prisen for foredraget er på 80,00 kr. inklusive kaffe og brød. 

Livet som barn af en polsk flygtning i 2. Verdenskrig.  

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

tir. 19. mar. 2019 

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 Sal  
19:30 - 20:30 Cirkel i Thor 
Veddum Hovedgade 39 
19:30 - 21:00 Generalforsamling Skelund-Veddum 
Hallen 
Skelund-Veddum Hallen 
20:00 - 22:00 VIF træning på kunstgræs 
Bælum Hallen, Skolevej 1A 

ons. 20. mar. 2019 

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

tor. 21. mar. 2019 

17:00 - 18:00 Cirkeltræning i Skelund-Veddum Hallen 
Skelund-Veddum Hallen 
19:00 - 21:30 Flæskespil i salen 
Veddum Sal  
19:00 - 20:00 Generalforsamling Veddum Lands-
bylaug 
Veddum Hovedgade 42, 1. sal (Lokalhistoriske arkiv) 

fre. 22. mar. 2019 

18:00 - 21:00 Bankospil 
Skelund-Veddum Hallen 

Polsk-Dansk Humanitær forening afholder bankospil i Ske-
lund-Veddum Hallen.  
Dørene åbnes kl. 18.00 og spillet starter kl. 19.00  
Der kan købes øl og sodavand samt kaffe og kage i pausen. 
 
 
 
 



Danmarks John 

 
DANMARKS JOHN foto Kristoffer Juel 

Ta’ med til retrofest med spisning i Skelund-Veddum 
Hallen, og oplev s John, lørdag den 23. marts 

“Danmarks John er en hyldest til John Mogensen og 
Four Jacks og er nok det mest autentiske og velspil-
lende orkester i sin genre. Derfor tør de godt love en 
fest, når de spiller musikken med respekt for John 
Mogensens fremragende musik og historie. 

De tager publikum med tæt på John Mogensens liv 
med unikke anekdoter og et spændende sceneshow. 
De er troubadourer, født med instrumenterne i hån-
den, og det vil man opleve på scenen! John Mogen-
sen elskede musik og var kompromisløs. Det ærer de 
ved at præsentere instrumenter som lapsteel, fløjte, 
saxofon, harmonika, melodika, jødeharpe og meget 
mere. 

Du behøver kun at se én gang på deres forsanger, 
der ikke blot ligner, men også lyder som John Mo-
gensen. Den ægte vare er her ikke længere, men det 
er Danmarks John!” 

Fælles travetur 

 
Thor inviterer på fælles travetur for hele familien 
den 4. søndag i måneden. Vi mødes ved Thor. Se 
mere på Facebook Thor. motion & samvær. Veddum-
Skelund. 

 
 

lør. 23. mar. 2019 

08:30 - 10:30 Thor -motion og samvær 
Veddum Hovedgade 39 
12:00 - 13:40 Træningskamp serie 4 Veddum IF - Do-
ense/Vebbestrup 
Veddum Hovedgade 40 
13:45 - 15:25 Træningskamp Serie 6 Veddum - RKG 
Veddum Hovedgade 40 
18:00 - 24:00 Retrofest med hele Danmarks John. 

En hyldest til John Mogensen & FourJacks 
Skelund-Veddum Hallen 

 

søn. 24. mar. 2019 

13:00 - 16:00 Thors søndagstravetur for hele familien 
Veddum Hovedgade 39 

man. 25. mar. 2019 

15:00 - 17:00 Seniorhøjskolen:  Thomas Jacobsen 
Den Bette Skole 

Prisen for foredraget er på 80,00 kr. inklusive kaffe og brød. 

Om den engelske forfatter Jane Austen. 



Generalforsamling Skelund Landsby-
forening 

 

Skelund Landsbyforening indkalder hermed til gene-
ralforsamling D 26 marts kl 19.00 I Bette skolen  

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

 
 
 

 
 

Affaldsindsamling 

 
Som tidligere år samler vi affald i og omkring Ved-
dum. 
Kom og være med til en dejlig dag med masser af 
frisk luft. 
Vi starter med rundstykker ved Thor, hvor ruter vil 
blive tildelt. 
Vi ses til en dejlig dag.... 

 

tir. 26. mar. 2019 

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 Generalforsamling i Skelund Landsby-
forening 
Den Bette Skole i Skelund 

Dagsorden ifølge vedtægterne  
Husk at indstille årets skelunder, indstillingen sendes til: 
marionkronbo hotmail.com 

19:00 - 21:00 Præmiewhist i Salen 
Veddum Sal  
19:30 - 20:30 Cirkel i Thor 
Veddum Hovedgade 39 
20:00 - 22:00 VIF træning på kunstgræs 
Bælum Hallen, Skolevej 1A 

ons. 27. mar. 2019 

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

tor. 28. mar. 2019 

17:00 - 18:00 Cirkeltræning i Skelund-Veddum Hallen 
Skelund-Veddum Hallen 
19:00 - 21:30 Flæskespil i salen 
Veddum Sal  

lør. 30. mar. 2019 

08:30 - 10:30 Thor -motion og samvær 
Veddum Hovedgade 39 
13:00 - 14:40 Serie 4 Veddum IF - Terndrup IF 
Veddum Hovedgade 40 
14:45 - 16:25 Træningskamp serie 6 Veddum - Nørre-
sundby FB 
Veddum Hovedgade 40  

Sommertid starter søn. 31. mar. 2019 

09:30 - 10:30 Musikgudstjeneste Skelund. Iben 
10:00 - 12:00 Affaldsindsamling 
Veddum Hovedgade 39 (Thor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 
 
 
 
 
 
 

Musikgudstjeneste med popsange 
I Visborg Kirke d. 7. april kl. 11.00 

 
Skelund- og Visborg Kirke har indtil nu haft fire guds-
tjenester med popmusik. De har tiltrukket mange, 
som ikke rigtigt føler sig hjemme i den traditionelle 
højmesse, og vi har fået adskillige begejstrede tilba-
gemeldinger. Derfor udvider vi i år til seks gange/år 
– altså hver anden måned.  

Duoen ”Bas og Helt” med Poul Lund Jørgensen på 
kontrabas og elbas samt Pia Helt på klaver og sang 
er kirkens faste orkester til de popmusikalske guds-
tjenester. De tager ind imellem forskellige gæstemu-
sikere eller korsangere med til de rytmiske gudstje-
nester i Skelund og Visborg kirker. Musikken er gen-
kendelig, til at synge med på og inviterer til at være 
med i gudstjenesten på en anderledes og uformel 
måde. 

April 

man. 1. apr. 2019 

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

tir. 2. apr. 2019 

15:00 - 17:00 Lokalhistorisk arkiv Veddum 
Veddum Hovedgade 44 
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 Sal  
19:30 - 20:30 Cirkel i Thor 
Veddum Hovedgade 39 

ons. 3. apr. 2019 

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

tor. 4. apr. 2019 

17:00 - 18:00 Cirkeltræning i Skelund-Veddum Hallen 
Skelund-Veddum Hallen 
19:00 - 21:30 Flæskespil i salen 
Veddum Sal  

lør. 6. apr. 2019 

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

søn. 7. apr. 2019 

11:00 - 12:00 Popmusikalsk gudstjeneste i Visborg. 
Anne 

tir. 9. apr. 2019 

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

 



 

Thors fællesspisning 

 
GIDER DU IKKE AT LAVE AFTENSMAD? Så indkalder 
Thor til fællesspisning en gang om måneden. Godt 
60 voksne og børn deltog i februar, så arrangemen-
tet måtte holdes hos VIF. Menuen stod på flæskesteg 
og medister samt en hemmelig dessert. 

Generalforsamling i  

Lokalhistorisk arkiv Veddum 

 

Mandag 15- 4 – 2019 kl. 19.00  
I vores lokaler Veddum Hovedgade 42 første sal. 

 

ons. 10. apr. 2019 

17:30 - 20:00 Fællesspisning i Thor 
Veddum Hovedgade 39 
19:00 - 21:00 Strik i Skelund Midtpunkt 
Skelund Midtpunkt 

tor. 11. apr. 2019 

17:00 - 18:00 Cirkeltræning i Skelund-Veddum Hallen 
Skelund-Veddum Hallen 
19:00 - 21:30 Flæskespil i salen 
Veddum Sal  

lør. 13. apr. 2019 

08:30 - 10:30 Thor -motion og samvær 
Veddum Hovedgade 39 
13:00 - 14:40 Serie 4 Veddum IF - Skelund IF 
Veddum Stadion 

Palmesøndag 14. apr. 2019 

11:00 - 12:00 Familiegudstjeneste Skelund. Anne 

man. 15. apr. 2019 

09:30 - 10:30 Generalforsamling i Lokalhistorisk arkiv 
Veddum 
Veddum Hovedgade 42 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Jeg skal gøre opmærksom på at ingen i bestyrelsen ønsker 
genvalg. Det vil sige at der ikke for nuværende er nogen til 
at varetage arkivets interesser. 
Med venlig hilsen Ulla Otte 

tir. 16. apr. 2019 

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

ons. 17. apr. 2019 

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

 

Det er med stor sorg at Lokal 
historisk Arkiv må meddele at 
Anne Marie Larsen kaldet Mie er 
afgået ved døden den 4. januar 
2019. 
Arkivet har mistet en aktiv og 
dedikeret kasserer og 
bestyrelsesmedlem. 
Mie var med i bladudvalget 
til ”Gammelt nyt” og renskrev 
derfor mange skrifter, der kom i 
bladet. 
Mie var en ildsjæl på mange 
områder. 
Ære være hendes minde 
Lokal historisk Arkiv Veddum 
 
Alice Cæsar Jensen og Ulla Otte 
 



Påskemåltid og nadvergudstjeneste i 
Visborg Kirke 

 

Skærtorsdag d. 18. april kl. 17.00 Deltagelse i målti-
det er gratis, men tilmelding er nødvendig senest 
tirsdag d. 9. april. 

Ring på 20899748 eller send mail til henrik alt-i-
gran.dk 

Berlin i Skelund Kirke 
Otto og Grethe er nyansat i ”Happy Travel”, der ar-
rangerer rejser til Berlin. 

De står for de informationsaftener rejseselskabet ar-
rangerer rundt omkring i  for at vække lysten til at 
besøge byen med den spændende arkitektur, de pi-
kante kabaretter og den gode øl. 

Aftenerne er planlagt i en let causerende og under-
holdende stil med en musikalsk tidsrejse igennem 
det sidste århundred, der skal få publikum til at 
mærke historiens vingesus. 

Men Grethes oplevelser fra tiden i det gamle Øst-
tyskland presser sig på. Musikken vækker hendes er-
indringer, som bliver så levende, at hun ikke kan 
holde dem tilbage. 

Otto kommer på hårdt arbejde for at holde infoafte-
nen i det lette spor, som de egentlig havde planlagt. 

Otto og Grethes musikalske tidsrejse bliver til en på-
mindelse om, at friheden ikke er en selvfølge. 

Her, midt i Europa, kan politiske systemer ændre sig 
i hastigt tempo. 

Med sange i øst og vest på tysk, jiddish, dansk og en-
gelsk kommer de to sprælske musikere igennem det 
sidste århundred og gør Berlin-murens historie le-
vende på ny. 

Fra 20erne til 90erne på 70 min. Hold fast i naboen, 
det går stærkt. 

 

Skærtorsdag 18. apr. 2019 

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

17:00 Påskemåltid i Visborg Kirke 
19:00 - 21:30 Flæskespil i salen 
Veddum Sal  

Langfredag 19. apr. 2019 

09:30 - 10:30 Liturgisk gudstjeneste i Skelund. Iben 

lør. 20. apr. 2019 

08:30 - 10:30 Thor -motion og samvær 
Veddum Hovedgade 39 
10:00 - 14:00 Bazar i Skelund 
Solgården, Teglbakkevej 16, Skelund 

Påskedag søn. 21. apr. 2019 

11:00 - 12:00 Gudstjeneste Skelund. Anne 

Anden påskedag man. 22. apr. 2019 

14:00 - 15:00 Musikteater i Skelund kirke. 

 



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.  

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tir. 23. apr. 2019 

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

ons. 24. apr. 2019 

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

tor. 25. apr. 2019 

10:00 - 11:00 Kravlekirke i Skelund. Anne 
17:00 - 18:00 Cirkeltræning i Skelund-Veddum Hallen 
Skelund-Veddum Hallen 
19:00 - 21:30 Flæskespil i salen 
Veddum Sal  

fre. 26. apr. 2019 

Sidste frist Aktivitetskalender 
fre. 26. apr. 2019 

lør. 27. apr. 2019 

08:30 - 10:30 Thor -motion og samvær 
Veddum Hovedgade 39 
13:00 - 14:40 Serie 4 Veddum IF - Kongerslev IF 
Veddum Stadion 

søn. 28. apr. 2019 

09:30 - 10:30 Gudstjeneste i Skelund. Anne 
13:00 - 16:00 Thors søndagstravetur for hele familien 
Veddum Hovedgade 39 

tir. 30. apr. 2019 

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



Lokalhistoriske foreninger 

  

 

 

 
 
 

Vil du vide mere:  

 

 
  

Veddum lokalhistoriske arkiv

har åbent på 1. sal over børnehaven 
den 1. tirsdag i hver måned fra 14 –
17-bortset fra juli og december. 

Ellers efter aftale – kontakt 
bestyrelsen. 

Kontakt Ulla Otte      tlf. 98 58 53 77   
Hyltvej 57     e-post: 
lok.veddum(a)gmail.com.

Gammelt Nyt

De lokalhistoriske arkiver udgiver 
Gammel Nyt, som kan tegnes 
abonnement på ved henvendelse til 
et af arkiverne.

Skelund Lokalhistoriske arkiv

ligger i forbindelse med Den Bette 
Skole, Elkærvej 2, Skelund. 

I arkivet forefindes en stor samling af 
billeder m.m.

Arkivets åbningstider er fra 1. 
september til 15. juni mandage fra kl. 
14.00 – 17.00

SkelundVeddum.dk Skelund.dk

Veddum.dk



Veddum Skelund Avis 

Kirsebaer-haven.dk 

 
Har du set Kirsebærhavens egen hjemmeside: kirsebaer-ha-
ven.dk 

Den nye børnehave er helt klart en gevinst for om-
rådet.  
Gå ind på hjemmesiden og se nyheder og billeder.  

Et lille uddrag fra Nyhedsbrevet i januar: 

Ja så er vi i gang, og hold da op en start 😊 Vi vil 
sige en stor tak til alle børn og forældre for den 
måde, I har mødt os på her i Kirsebærhaven. Det 
har været en rigtig dejlig oplevelse for os at starte 
i vores nye jobs i en ny børnehave.  
Jariya er pædagogmedhjælper. Hun kender bør-
nene i forvejen, fordi hun har været vikar i Stjer-
nen. Jariya er altid klar med en sangleg, og så er 
hun meget omsorgsfuld over for de yngste i bør-
nehaven, som hun spiser sammen med til frokost.  
Sawsan ønsker at læse til pædagog. Hun er i prak-
tik hos os for at finde ud af, hvordan man arbejder 
som pædagog. Børnene elsker at lege gemme med 
Sawsan. Hun skal være hos os til marts.  
Anes er en ung mand der gerne vil læse til pæda-
gog til september. For at prøve det, har han ønsket 
at komme i praktik hos os.  
Jan er ansat som pædagog. Jan brænder for udeliv 
og bevægelse, og har været i dagtilbud i Hadsund 
i 10 år.  
Lotte er ansat som daglig pædagogisk leder. Lotte 
er udepædagog og har været ansat i Mariagerfjord 
i 13 år, hvor hun altid har brugt naturen meget i sit 
arbejde.  

Udeliv 
Vi vægter udelivet meget højt og som I jo nok har 
opdaget, så sker det ofte at jeres børn har været 
ude to gange på en dag.  

Maddage 
Smør-selv-dag: den første tirsdag i måneden. Bør-
nene tager en ting med hver. Kirsebærhaven giver 
rugbrød og smør. Det gør vi for, at børnene øver 
sig i at smøre selv, og har mulighed for selv at 
vælge, hvad de har lyst til at spise.  
Vi laver mad på bål om fredagen.  

 

  



Sol og vind i Energipark Veddum Kær 

EuroWind ønsker at udskifte de otte 75 m. høje møller 
i Veddum Kær med ni 150 m. høje møller og et solcel-
leanlæg. 
Kommunen har gennemført en fordebat. Næste skridt 
bliver forslag til planer, hvor konsekvenserne for na-
boerne også skal vurderes.   
På den baggrund får borgerne igen mulighed for at 
komme med bemærkninger.  
Skyggekast og værditab vil være noget af det, vi skal 
være opmærksomme på.  
Der vil være mulighed for et økonomisk bidrag til lo-
kalområdet fra møllerne. 

Der er nedsat en følgegruppe for at sikre, at der 
tages hensyn til lokale bekymringer. De skønner, 
at støjen ikke bliver et problem, da møllerne fak-
tisk er klart mere støjsvage end de gamle møller. 
Den relevante bekymring er snarere skyggevirk-
ningerne fra møllevingerne, når solen står lavt.  

Skygge 
Dem der opholder sig i nærheden af vindmøller, 
kan opleve hurtige skift mellem lys og skygge, som 
kan virke generede.  
Projektansøgeren, Eurowind, skal dokumentere 
skyggevirkningerne ved en beregning. Hvis den vi-
ser, at nogle boliger påvirkes i mere end 10 timer 
pr. år, vil kommunen fastsætte vilkår for at standse 
vindmøllerne på de kritiske tidspunkter. 

Huspriser og værditabsordning 
Vindmøller påvirker husprisen op til 3 km væk, og 
den første vindmølle påvirker prisen negativt med 
2-5 %, hvis den opstilles ca. 1.500 meter fra huset. 
Det fremgår af en undersøgelse energistyrelsen fik 
lavet i 2016. De erstatninger, der udbetales via 
værditabsordningen, er dog dækkende for tabene. 
Der må ikke findes boliger mindre end 600 m fra 
møllerne (4 gange møllernes højde). Derfor er 
flere boliger købt op. 
Vi opfordres til at besøge Handest Hede, hvis vi vil 
have et indtryk af, hvordan møllerne tager sig ud i 

landskabet. Ved ansøgning til værditabsordningen 
vil der blive lavet visualiseringer fra de enkelte 
ejendomme. 
Eurowind Project A/S skal holde et offentligt møde, 
hvor der redegøres for opstillingens konsekvens for 

de omkringliggende ejendomme. Mødetidspunkt og 
sted annonceres i dagspressen og på:  

 
På Eurowinds projekthjemmeside kan man se mere om sol og 
vind i Veddum Kær. 

Markering for fly 
Vindmøllerne skal af hensyn til Forsvarets bered-
skabsflyvninger markeres med to faste, røde lavin-
tensive lys placeret på øverste del af generator-
huset. Det kan også ses på Handest Hede. 

Udbud af vindmølleanparter  
Privatpersoner, der bor indenfor 4,5 km radius af 
vindmølleområdet har forkøbsret til 50 anparter. 
Der vil komme nærmere informationer på . 
Vindmøllefirmaet udbød 2 vindmøller i Handest 
Hede, hvor lokale nu ejer 1,2 vindmølle og vind-
møllefirmaet ejer resten. I Handest Hede kostede 
anparterne 2.660 kr.  

Bidrag til lokalområdet 

Vindmøllefirmaet lover at bidrage med et beløb på 
15.000 kr./år pr. vindmølle i vindmøllernes levetid til 
lokale tiltag og vil tilsvarende bidrage med en ordning 
for solcellerne. 

  



Skelund Friskole 

Der har allerede meldt sig nok elever til at starte en 
friskole. De bliver en stor gevinst for sognet. 

Forhåndstilkendegivelse 
Skolen har nok tilkendegivelser til at starte en fri-
skole, men der er plads til mange flere. 
Hent en forhåndstilkendegivelse på Facebook.  

Der er oprettet en åben gruppe på Facebook: Fri-
skole i Skelund / Veddum. Her er allerede godt 
gang i udveksling af ideer og ønsker til den nye 
skole.  
Inviter gerne alle der har interesse i at bevare en 
skole i vores lokalområde. 

Friskolen åbner 1. august 2020  
Skolen er anmeldt til start i 2020. 
Ida og Tit Wolsgaard, Michael Busk og Rikke Rask 
er blandt medlemmerne i styregruppen. 

 
Vejen til en friskole 

Folkeskolen erstattes af friskoler 
I forlængelse af de mange skolelukninger er antal-
let af friskoler steget. I dag undervises hvert 6. 
barn på en friskole. 

 
Forslag til Skolepenge og SFO, plakat fra Bazar Skelund 16/2 
2019 

Ikke væsentlig forskel på friskole og folke-
skole 
På Altinget.dk oplyser Professor Peter Allerup, at 
elever i fri- og privatskoler præsterer på samme ni-
veau som elever i folkeskoler - men de trives 
bedre. 

Skoler under 200 elever er bedst, men klas-
serne kan blive for små 
På de mindre folkeskoler er eleverne gladere for 
deres klasse end på store skoler. Hvis der er larm, 
skaber læreren hurtigere ro, og børnene føler i 
større omfang, at det lykkes at lære dét, de gerne 
vil i skolen. På en lang række områder, er eleverne 
bare mere tilfredse. 
Det viser trivselsmålingen for alle landets folke-
skoler, som Ugebrevet A4 har fik aktindsigt i hos 
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i 
2015.

  


