
  

DET SKER I  

SKELUND
 



Næste aktivitetskalender 

 
I Aktivitetskalenderen optages aktiviteter i by-
erne og almene meddelelser for Skelund og Ved-
dum.  

Næste aktivitetskalender udkommer 1. oktober 
2019 og dækker oktober og november. Sidste 
frist for indlæg er fredag den 26/9 2019. 

Kontakt: post veddum.dk eller admin skelund.dk 

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

 
Nyt springvand i Veddum. Foto Orla Jørgensen 

Sensommer i Veddum og Skelund 

Brugsen melder om forsigtig optimisme. Der er fortsat 
mange udfordringer, og der kan ske meget uforudset, men 
bestyrelsen tør nu håbe på at komme ud af året med et 
regnskab, der balancerer. 
 
I august holder Veddum IF sportsuge. 
 
Thor tager på den årlige weekendtur. Sidste år var halv-
fjerds motionister med på den fælles familietur. Både børn, 
unge og gamle var med. 
 
Alberte Vinding kommer til velgørenhedskoncert i Visborg 
kirke. 
 
I september starter fællesspisning og præmiewhist igen. 
 
Det og meget andet kan du læse i ”Det sker i august sep-
tember 2019 i Skelund-Veddum”.  
 
Aktivitetskalenderen finder du på hjemmesiderne ske-
lund.dk og veddum.dk samt på Facebook under Skelund-
Veddum vores fælles byer. 
 
God fornøjelse! 
Jan Thøgersen, Jacob Hjul Seedorf og Orla Jørgensen 

Vil du vide mere: 

 

 

SkelundVeddum.dk Skelund.dk Veddum.dk



 

 

Lokalhistoriske foreninger 

  

 

 

 

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

 

August 

tor. 1. aug. 2019 
17:00 - 18:00 Cirkeltræning i Skelund-Veddum Hallen 
Skelund-Veddum Hallen 
19:00 - 21:30 Flæskespil i salen 
Veddum Sal  

lør. 3. aug. 2019 
08:30 - 10:30 Thor -motion og samvær 
Veddum Hovedgade 39 

tir. 6. aug. 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 Petanque i Skelund 
Bagergyden 6, 9560 Hadsund,  
19:30 - 20:30 Cirkel i Thor 
Veddum Hovedgade 39 

ons. 7. aug. 2019 
19:00 - 21:00 Strik i Skelund Midtpunkt 
Skelund Midtpunkt 

tor. 8. aug. 2019 
17:00 - 18:00 Cirkeltræning i Skelund-Veddum Hallen 
Skelund-Veddum Hallen 
18:30 - 20:30 Old boys stævne VIF 
19:00 - 21:30 Flæskespil i salen 
Veddum Sal  

lør. 10. aug. 2019 
08:30 - 10:30 Thor -motion og samvær 
Veddum Hovedgade 39 

søn. 11. aug. 2019 
11:00 - 12:00 Gudstjeneste Skelund. Ibens vikar 

tir. 13. aug. 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 Petanque i Skelund 
Bagergyden 6, 9560 Hadsund,  
19:30 - 20:30 Cirkel i Thor 
Veddum Hovedgade 39 

ons. 14. aug. 2019 
19:00 - 21:00 Strik i Skelund Midtpunkt 
Skelund Midtpunkt 

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. 

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



 

Thors årlige weekendtur 

 
ROSENHOLT Spejdercenter er beliggende i Dronning-
lund Storskov 
Området "Rosenholt" er på i alt 20 tdr. land bakket 
terræn. 
Hytten har soveplads til 46 personer. Derudover er 
der rigelig plads til camping. 
Sidste år var halvfjerds motionister med på den fæl-
les familietur i den sidste weekend af august. Både 
børn, unge og gamle var med. 

tor. 15. aug. 2019 
17:00 - 18:00 Cirkeltræning i Skelund-Veddum Hallen 
Skelund-Veddum Hallen 
19:00 - 21:30 Flæskespil i salen 
Veddum Sal  

lør. 17. aug. 2019 
08:30 - 10:30 Thor -motion og samvær 
Veddum Hovedgade 39 
10:00 - 14:00 Bazar i Skelund 
Solgården, Teglbakkevej 16, Skelund 

tir. 20. aug. 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 Petanque i Skelund 
Bagergyden 6, 9560 Hadsund,  
19:30 - 20:30 Cirkel i Thor 
Veddum Hovedgade 39 

ons. 21. aug. 2019 
19:00 - 21:00 Strik i Skelund Midtpunkt 
Skelund Midtpunkt 

tor. 22. aug. 2019 
17:00 - 18:00 Cirkeltræning i Skelund-Veddum Hallen 
Skelund-Veddum Hallen 
19:00 - 21:30 Flæskespil i salen 
Veddum Sal  

fre. 23. aug. 2019 
Thors årlige weekendtur 
fre. 23. aug. 2019 - søn. 25. aug. 2019 
Rosenholt Spejdercenter DDS, Rosenholtvej 2, Dronninglund,  

09:30 - 10:30 Gudstjeneste Skelund. Ibens vikar 

tir. 27. aug. 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 Petanque i Skelund 
Bagergyden 6, 9560 Hadsund,  
19:30 - 20:30 Cirkel i Thor 
Veddum Hovedgade 39 

ons. 28. aug. 2019 
19:00 - 21:00 Strik i Skelund Midtpunkt 
Skelund Midtpunkt 

tor. 29. aug. 2019 
17:00 - 18:00 Cirkeltræning i Skelund-Veddum Hallen 
Skelund-Veddum Hallen 
19:00 - 21:30 Flæskespil i salen 
Veddum Sal  



Alberte Duo i Visborg Kirke 

Velgørenhedskoncert Visborg kirke. 
Søndag d. 1. september kl. 15.00 
I foråret skrev Alberte og Andreas en række sange 
om Albertes tidlige ungdom på en ø i 
USA. 
Det blev sange om begejstring over at stå på egne 
ben, og finde sig selv. 
Sangene trækker tråde til Albertes store bagkatalog, 
om den store kærlighed, knuste hjerter, familien og 
børnene. 
Koncerterne koncentrerer sig om nærvær, livsglæde, 
barnlighed, og en voksende tro på hinanden; en 
blanding af nyt og gammelt du kan synge med på 
med, hvis du har lyst. 
Denne oplevelse kan du blive en del af i Visborg Kirke 
d. 1. september 2019 kl. 15.00.  
For at deltage i koncerten, skal du være i besiddelse 
af en billet til en værdi af 150,- kr. Denne billet 
finder du via Himmerlandsbilletten.dk.  
Da kirken kun kan rumme et begrænset antal besø-
gende, gælder først-til-mølle-princippet. 
Der vil være mulighed for at købe forfriskninger i for-
bindelse med arrangementet, og vi håber, at mange 
vil støtte op om koncerten, da det er lykkedes at få 
fat i Alberte Duo i en travl efterårssæson. 

Fællesspisning i Veddum klubhus 

lør. 31. aug. 2019 
08:30 - 10:30 Thor -motion og samvær 
Veddum Hovedgade 39 

September 

søn. 1. sep. 2019 
15:00 - 16:00 Velgørenhedskoncert Visborg kirke. 

man. 2. sep. 2019 
12:00 - 16:00 Fællesspisning i klubhuset 
Veddum Hovedgade 40 

tir. 3. sep. 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 Petanque i Skelund 
Bagergyden 6, 9560 Hadsund,  
19:00 - 21:00 Præmiewhist i Salen 
Veddum Sal  
19:30 - 20:30 Cirkel i Thor 
Veddum Hovedgade 39 

ons. 4. sep. 2019 
19:00 - 21:00 Strik i Skelund Midtpunkt 
Skelund Midtpunkt 

tor. 5. sep. 2019 
17:00 - 18:00 Cirkeltræning i Skelund-Veddum Hallen 
Skelund-Veddum Hallen 
19:00 - 21:30 Flæskespil i salen 
Veddum Sal  

lør. 7. sep. 2019 
08:30 - 10:30 Thor -motion og samvær 
Veddum Hovedgade 39 

tir. 10. sep. 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 Petanque i Skelund 
Bagergyden 6, 9560 Hadsund,  
19:30 - 20:30 Cirkel i Thor 
Veddum Hovedgade 39 

ons. 11. sep. 2019 
19:00 - 21:00 Strik i Skelund Midtpunkt 
Skelund Midtpunkt 



 
Alle kan deltage men tilmelding er nødvendig.  
Der plejer at møde 30 -40 op. Både nuværende Ved-
dummer og folk med tilknytning til byen hygger 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 

Præmiewhist i Salen 
Hver tirsdag i september til april er der Præmiewhist 
i Salen Kl. 19:00 (dog ikke i juleferien).  

Præmiewhist har siden 1995 samlet både mænd og 
kvinder i alle aldersgrupper. 

Der er ingen tilmelding, man møder blot op. Kan 
man ikke spillet i forvejen, kan man jo starte med at 
se på, inden man kaster sig ud i det. 

I pausen er der kaffe og brød til en favorabel pris. 

 

THOR - motion og samvær 

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

tor. 12. sep. 2019 
17:00 - 18:00 Cirkeltræning i Skelund-Veddum Hallen 
Skelund-Veddum Hallen 
19:00 - 21:30 Flæskespil i salen 
Veddum Sal  

lør. 14. sep. 2019 
08:30 - 10:30 Thor -motion og samvær 
Veddum Hovedgade 39 

man. 16. sep. 2019 
18:00 - 19:00 V-S-V kraftvarmeværk gule ærter 
Veddum Sal  
19:00 - 21:00 V-S-V kraftvarmeværk generalforsamling 
Veddum Sal  

tir. 17. sep. 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 Petanque i Skelund 
Bagergyden 6, 9560 Hadsund,  
19:30 - 20:30 Cirkel i Thor 
Veddum Hovedgade 39 

ons. 18. sep. 2019 
19:00 - 21:00 Strik i Skelund Midtpunkt 
Skelund Midtpunkt 

tor. 19. sep. 2019 
17:00 - 18:00 Cirkeltræning i Skelund-Veddum Hallen 
Skelund-Veddum Hallen 
19:00 - 21:30 Flæskespil i salen 
Veddum Sal  

lør. 21. sep. 2019 
08:30 - 10:30 Thor -motion og samvær 
Veddum Hovedgade 39 
10:00 - 14:00 Bazar i Skelund 
Solgården, Teglbakkevej 16, Skelund 

tir. 24. sep. 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 Petanque i Skelund 
Bagergyden 6, 9560 Hadsund,  
19:30 - 20:30 Cirkel i Thor 
Veddum Hovedgade 39 

ons. 25. sep. 2019 
19:00 - 21:00 Strik i Skelund Midtpunkt 
Skelund Midtpunkt 



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. 

 

 
 

tor. 26. sep. 2019 
Sidste frist Aktivitetskalender 
tor. 26. sep. 2019 
17:00 - 18:00 Cirkeltræning i Skelund-Veddum Hallen 
Skelund-Veddum Hallen 
19:00 - 21:30 Flæskespil i salen 
Veddum Sal  

lør. 28. sep. 2019 
08:30 - 10:30 Thor -motion og samvær 
Veddum Hovedgade 39 

 
  



Veddum Skelund Avis 

TAK 

skelund.dk d. 3 juli 2019 i Skelund Idrætsforening 

Man siger at 
grøn er håbets farve…. Og vi håbede til det sidste. 
Desværre måtte vi se serie 4 lide et nederlag i 
Dronningborg lørdag eftermiddag. Dertil skal dog 
siges ar der blev kæmpet flot mod et meget stærkt 
serie 3 hold. 
Nu er forårssæsonen slut og vi kan være stolte af 
at have stillet 3 hold hele sæsonen uden afbud fra 

SIFs side, så stor ros til alle spillere selvom det ikke 
altid har været nemt for holdlederne, ekstra stor 
ros til dem. 
Der er kommet et par nye spillere til og det er jo 
rigtig fedt, dog skal de “gamle” lige lære deres 
navne 
Der er selvfølgelig også ros til Bo Lassen for at 
komme hjem igen og samle drengene til træning 
og kamp 
Sidst men ikke mindst skal der lyde et KÆMPE TAK 
til alle de tilskuere/tilhængere af klubben det er 
helt vildt og der er ikke mange klubber der kan 
prale med +40 tilskuere til alle 1 holds kampe så 
1000 tak. 
På bestyrelsens vegne 
Formand Søren Engelhard. 

  



Forsigtig optimisme i Brugsen

veddum.dk 30. juni 2019 
Brugsens regnskab for de første fem måneder af 
2019 viser, at det efter en vanskelig start går den 
rigtige vej med økonomien. 
Bestyrelsen håber at komme ud af året med et 
regnskab, der balancerer. Derefter skulle Brugsen 
gerne begynde at opbygge et overskud, som kan 
sikre fremtiden. 
Åbningstiden er skåret lidt ned og rykket frem. 
Omsætningen ser ikke ud til at blive påvirket af de 
nye åbningstider. Meningerne blandt kunderne er 
delte. Mange er glade for, at vi åbner tidligere, 
men mange føler sig også presset af, at butikken 
lukker tidligere om aftenen. 
Personalet er skåret ned til samme niveau som til-
svarende Brugser. Dem der er tilbage, gør en im-
ponerende indsats for at nå det hele, og kunderne 
lægger mærke til det fantastiske personale og den 
gode stemning. 
En kundeundersøgelse i april viste at kunderne ge-
nerelt er godt tilfredse med Brugsen (lidt bedre 
end gennemsnittet for andre små Brugser). De fle-
ste fremhæver personalet og stemningen som år-
sag til deres tilfredshed. 
Butikken og bygningerne er slidte. Med uvurderlig 
hjælp fra lokale håndværkere er vi kommet i gang 

med at løfte Brugsens tilstand i overskuelige bid-
der. 
Brugsens mange gode venner yder en stor indsats 
bl.a. når der hygges på torvet eller ryddes op. 

Der er fortsat mange udfordringer, og der kan 
ske meget uforudset, men en forsigtig opti-
misme tør vi godt stå inde for. 

Til oktober forventer bestyrelsen at indkalde til et 
medlemsmøde, hvor kan drøfte nærmere, hvor-
dan det går. 

 
Figur 1 Med uvurderlig hjælp fra lokale håndværkere løftes 
Brugsens tilstand i overskuelige bidder. I juni 2019 hentede 
Mathias Knudsen, Johhny Rasmussen, Morten Hald og Jan 
Svendsen tre læs inventar fra en lukket brugs. 

  



 

Telemast i Skelund 

skelund.dk d. 25 juni 2019 i Diverse 

 

Nedenstående korrespondance med kommu-
nen ang. placering af påtænkt telemast i Ske-
lund, har åbenbart foranlediget aktøren til at 
trække sit ønske om opførsel tilbage. 

Skelund Landsbyforening håber at blive taget 
med på råd en anden god gang. 

Med venlig hilsen 
Marion Kronbo, Fmd 
Skelund Landsbyforening. 
”Til Mariagerfjord Kommune. 
Skelund d. 16. april 2019. 
Skelund Landsbyforening er blevet kontaktet af 
flere bekymrede borgere der har modtaget et brev 
fra Mariagerfjord Kommune. 
Der er planer om at rejse en tele-mast på 42 meter 
på adressen Elkærvej 26. Grunden er tom, men be-
liggende med mange naboer omkring. Naboer om-
kring adressen har modtaget et brev, der angiver 
at de har ret til at gøre indsigelser mod opførelsen, 

såfremt man skulle have det. Landsbyforeningen 
har forhørt sig, og det viser sig at alle naboer i en 
radius på tre gange mastelængden skulle have fået 
brev. Enkelte naboer fortæller dog os at de ikke 
har fået brev. 
Vi har behandlet punktet på vores ordinære møde 
d. 4. april 2019 
Skelund Landsbyforening, der har borgere i Ske-
lund som medlemmer, er imod opførelsen på den 
nævnte adresse. Det er vi, fordi vi absolut ikke sy-
nes at en 42 meter høj mast hører hjemme i en be-
bygget del af byen. Skelund Landsbyforening støt-
ter at der forefindes god dækning ift mobil tele-
foni/data. Vi stiller os uforstående overfor, hvorfor 
man ikke er gået i dialog med os for at finde en 
hensigtsmæssig placering. 
Vi vil derfor gerne opliste nogle alternativer: 
”Sandgraven”, et jordstykke der tilhører Skelund 
Landsbyforening. Den gamle losseplads. Matri-
kelnr: Skelund By, Skelund 72. Uden for byen. 
”Træningsbanen”, et areal der i dag huser SIFs træ-
ningsbane, og hvor der snildt kan etableres et fun-
dament til masten. Matrikelnr: Skelund By, Ske-
lund 30a. På kanten af byen. 
”Vandhøjen”, i dag hjemsted for Skelund Vand-
værk, der står i forvejen en TDC mast på arealet. 
Hvis den ikke er høj nok kunne man sætte den nye 
ved siden af, hvis det teknisk er muligt. Matrikelnr: 
Skelund By, Skelund 7i. På kanten af byen. 
Fælles for disse placeringer er at de alle tilhører et 
eksisterende fællesskab, og dermed understøtter 
livet i en landsby. 
En af byens borgere, der bor tæt på Alsvej har dog 
også tilbudt sin assistance. Matrikelnr: Skelund By, 
Skelund h. 
Skelund Landsbyforening ser frem til en dialog 
med kommunen om sagen.” 
Med venlig hilsen 
Marion Kronbo, Fmd 
Skelund Landsbyforening. 

  



Jeg kondolerer!!! 

Skelund.dk d. 19. juni 2019 i Læserbrev, Skolen 

 
Den aktive initiativgruppe, som over de seneste 
mange måneder, har arbejdet på at få en friskole 
på benene i Skelund, erklærede på et borgermøde 
i Skelund Midtpunkt mandag aften friskolen for 
død!! 
Meningen var, at der i forbindelse med borgermø-
det, skulle afholdes stiftende generalforsamling 
for en friskolebestyrelse, men det viste sig des-
værre, at der ikke var den nødvendige opbakning 
til en sådan bestyrelse!! Mange vil nok mene, at 
man ikke kan give byrådet skylden for den mang-
lende opbakning, men Mariagerfjord Kommunes 
byråd har fra første færd modarbejdet initiativ-
gruppen og må nok siges at være hovedansvarlige 
for projektets stille død. 
For det første overholdt kommune IKKE den fast-
satte lukningsvarsel, men kunne åbenbart dække 
sig ind under, at Skelund Skole de seneste år har 
fungeret som en underafdeling af Havbakkeskolen 
i Als! Men Skelund Skole, bliver stadigvæk betrag-
tet som Skelund Skole i vores del af kommunen – 
og dermed basta!! 
For det andet – og det der nok betragtes som det 
afgørende slag mod friskoleprojektet – valgte et 
flertal i byrådet IKKE at imødekomme initiativ-
gruppen ønske om, at udsætte Skelund Skoles en-
delige lukning med et år (til august 2020), således 
at friskolen kunne have haft mulighed for at etab-
lere sig. Det er nemlig sådan, at der ifølge gæl-
dende lov, skal gå et år, fra friskolen bliver anmeldt 
og til den rent faktisk må tage nye elever ind. Men 
som det rent faktisk er blevet – og KUN på grund 

af byrådets modvillighed – lukker Skelund Skole 
ned med dette skoleårs afslutning og en friskole 
ville først have mulighed for at starte op til august 
2020 – og der findes jo næppe ret mange forældre 
i området, som flytter deres børn til en ny skole i 
år for at flytte tilbage til en ny friskole næste år!! 
Kommunen brænder nu inde med nogle fine byg-
ninger placeret midt i Skelund og som ikke kan be-
nyttes til ret meget andet end skoledrift og som 
det givetvis bliver vanskelig at finde en køber til. 

Det er et stort tilbageslag for Skelund/Veddum 
og for hele området, at vi nu mister vores 
skole og de siddende byrødder kan nok være 
glade for, at der (desværre) er ret lang tid til 
næste kommunalvalg! 

Per Værum Mikkelsen 
Højskolevej 8, Skelund 


