
 

DET SKER I  

SKELUND
 



Næste aktivitetskalender 

 
I Aktivitetskalenderen optages aktiviteter i 
byerne og almene meddelelser for Skelund 
og Veddum.  
Næste aktivitetskalender udkommer 1. au-
gust 2020 og dækker august september 
2020. Sidste frist for indlæg er tirsdag den 
26/7 2020. 
Kontakt: post veddum.dk eller admin ske-
lund.dk 

 
 
 

Tak til fotograferne.  

Billeder er lånt fra foreningernes hjemmesi-
der og sider på Facebook. 
Forsiden:  

 
Kanstrupgaard Forsorgshjem 2020 Rie Bo Kan-
strup 

Sommer i Veddum og Skelund 

 
Der er hjælp at hente for dem, der måtte blive ramt af CO-
VID-19 eller karantæneregler. Både Nærkøb og Brugsen le-
verer varer ud i lokalområdet og landsbyforeningerne koor-
dinerer hjælp fra frivillige. 
 
Kanstrupgaard Forsorgshjem åbner i løbet af uge 18, og 
glæder sig rigtig meget til at komme i arbejdstøjet sammen 
med borgerne, som kommer til forsorgshjemmet. 
 
Et forsorgshjem er for borgere, som enten ikke har en bolig, el-
ler som ikke kan være i sin bolig.  
 

Alle aktiviteter er naturligvis med forbehold for myndigheder-
nes anvisninger vedr. Coronavirus. 

Så denne gang burde aktivitetskalenderen måske hede ”Det 
sker måske i maj juni juli Skelund-Veddum”.  Følg derfor 
med på byernes hjemmesider og opslag i butikkerne. 
 
Aktivitetskalenderen finder du på hjemmesiderne ske-
lund.dk og veddum.dk samt på Facebook under Skelund-
Veddum vores fælles byer. 
 
God sommer 
Jan Thøgersen, Jacob Hjul Seedorf og Orla Jørgensen 
 

Vil du vide mere: 

 

SkelundVeddum.dk Skelund.dk

Veddum.dk



 
Alle indendørs offentlige fritidstilbud og lig-
nende indendørs aktiviteter er lukket indtil vi-
dere til den 11. maj 2020.  
Forbud mod at afholde eller deltage i arrange-
menter, hvor flere end 10 personer er samlet 
gælder indtil videre til den 11. maj 2020. 

Befrielsesdag 

 
4. maj er der tradition for, at sætte lys i vindu-
erne for at fejre fred og frihed efter den tyske 
besættelse. 

Menigheds- og orienteringsmøde 

 
Torsdag, 14. maj⋅17:00-18:00 
Kirkehuset Teglbakkevej 10 
På orienteringsmødet skal menighedsrådet 
blandt andet orientere om arbejdet i den for-
løbne funktionsperiode, kommende opgaver, 
datoer og regler for valgforsamlingen og antal-
let af kandidater, der skal vælges til menigheds-
rådet. 
Dagsorden for orienteringsmødet 

1. Velkomst ved menighedsrådet. 
2. Valg af dirigent. 
3. Orientering om arbejdet i den forløbne 

funktionsperiode og orientering om det 
kommende menighedsråds opgaver. 

4. Visioner, ønsker og ideer til det kom-
mende menighedsråd. Oplæg ved     me-
nighedsrådet og debat. 

5. Redegørelse for det seneste års regn-
skab samt det kommende års budget. 

Maj 

Befrielsesdagen tir. 5. maj 2020 
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 

Store Bededag fre. 8. maj 2020 

 

tir. 12. maj 2020 
18:30 - 19:30 Fælles gåtur fra børnehaven 
Veddum Hovedgade 44 
19:00 - 20:30 Cykel i Thor 
Veddum Hovedgade 39 

tor. 14. maj 2020 
17:00 - 18:00 Menigheds- og orienteringsmøde 
Kirkehuset Teglbakkevej 10 

19:00 - 21:30 Flæskespil i salen 
Veddum Sal  

lør. 16. maj 2020 
08:30 - 10:30 Thor -motion og samvær 
Veddum Hovedgade 39 
10:00 - 14:00 Bazar i Skelund 
Solgården, Teglbakkevej 16 

tir. 19. maj 2020 
18:30 - 19:30 Fælles gåtur fra børnehaven 
Veddum Hovedgade 44 
19:00 - 20:30 Cykel i Thor 
Veddum Hovedgade 39 

Kristi Himmelfartsdag tor. 21. maj 2020 
09:30 - 10:30 Gudstjeneste (Anne) 
Skelund Kirke 
19:00 - 21:30 Flæskespil i salen 
Veddum Sal  

lør. 23. maj 2020 
08:30 - 10:30 Thor -motion og samvær 
Veddum Hovedgade 39 

tir. 26. maj 2020 
18:30 - 19:30 Fælles gåtur fra børnehaven 
Veddum Hovedgade 44 
19:00 - 20:30 Cykel i Thor 
Veddum Hovedgade 39 



6. Orientering om datoer og regler for op-
stilling og valgforsamling, og     oriente-
ring om muligheden for at udløse af-
stemningsvalg. 

7. Oplysning om antallet af kandidater, 
der skal vælges til    menighedsrådet. 

8. Foreløbigt overblik over, hvem der 
eventuelt er interesserede i at     opstille 
som kandidater og stedfortrædere på 
valgforsamlingen 15.     september. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tor. 28. maj 2020 
19:00 - 21:30 Flæskespil i salen 
Veddum Sal  

lør. 30. maj 2020 
08:30 - 10:30 Thor -motion og samvær 
Veddum Hovedgade 39 

Pinsedag søn. 31. maj 2020 
09:30 - 10:30 Gudstjeneste (Peter) 
Skelund Kirke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Majbøg 

 
Det er en gammel tradition, der holdes i hævd i 
Himmerland, at egnens unge mænd hugger na-
bobyernes majbøg, men det skal gøres inden 
solopgang. Derfor holder vi vågenat ved majbø-
gen.  
Se opslag i Brugsen, klubhuset, Facebook eller 
på www.veddumif.dk for nærmere info og til-
melding når vi nærmer os. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juni 

Anden pinsedag man. 1. jun. 2020 
14:00 - 15:00 Friluftsgudstjeneste 
Visborggaard slot, Visborggaard Alle 39 

tir. 2. jun. 2020 
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 

ons. 3. jun. 2020 
18:00 - 20:00 Fedt Fællesskab 

tor. 4. jun. 2020 
19:00 - 21:30 Flæskespil i salen 
Veddum Sal  

Grundlovsdag fre. 5. jun. 2020 

lør. 6. jun. 2020 
08:30 - 10:30 Thor -motion og samvær 
Veddum Hovedgade 39 

søn. 7. jun. 2020 
11:00 - 12:00 Popmusikalsk gudstjeneste 
Skelund Kirke 

tir. 9. jun. 2020 
18:30 - 19:30 Fælles gåtur fra børnehaven 
Veddum Hovedgade 44 
19:00 - 20:30 Cykel i Thor 
Veddum Hovedgade 39 

tor. 11. jun. 2020 
19:00 - 21:30 Flæskespil i salen 
Veddum Sal  

lør. 13. jun. 2020 
08:30 - 10:30 Thor -motion og samvær 
Veddum Hovedgade 39 

tir. 16. jun. 2020 
18:30 - 19:30 Fælles gåtur fra børnehaven 
Veddum Hovedgade 44 
19:00 - 20:30 Cykel i Thor 
Veddum Hovedgade 39 

 



 

 

Sankthansaften 

 
På Veddum Stadion holder VIF normalt kyllinge-
fest og Sankthansbål.  
I Skelund plejer det at være i Elkæret, der er bål. 

Humanitær Genbrug  

 
Skelund Hovedgade 30, 9560 Hadsund. 
Humanitær Genbrug er en organisation som 
indsamler tøj, sko, legetøj, tasker og penge 
til renovation af herberger, børnehjem og 
krisecentre i Polen.  
Det Humanitære Genbrug drives af Polsk-
Dansk humanitær forening. 
Vi har åbent hver weekend og helligdage i 
tidsrummet 10-16. Vi sælger møbler, porce-
læn og andre småting så kom og kig, der er 
altid kaffe på kanden.  

tor. 18. jun. 2020 
19:00 - 21:30 Flæskespil i salen 
Veddum Sal  

lør. 20. jun. 2020 
08:30 - 10:30 Thor -motion og samvær 
Veddum Hovedgade 39 
10:00 - 14:00 Bazar i Skelund 
Solgården, Teglbakkevej 16 

tir. 23. jun. 2020 
18:30 - 19:30 Fælles gåtur fra børnehaven 
Veddum Hovedgade 44 
19:00 - 20:30 Cykel i Thor 
Veddum Hovedgade 39 

tor. 25. jun. 2020 
19:00 - 21:30 Flæskespil i salen 
Veddum Sal  

lør. 27. jun. 2020 
08:30 - 10:30 Thor -motion og samvær 
Veddum Hovedgade 39 

tir. 30. jun. 2020 
18:30 - 19:30 Fælles gåtur fra børnehaven 
Veddum Hovedgade 44 
19:00 - 20:30 Cykel i Thor 
Veddum Hovedgade 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fedt fællesskab 

 
FEDT FÆLLESKAB er et forløb, der vil strække sig 
fra den 8. januar 2020 og resten af året. 
I FEDT FÆLLESKAB vil man bl.a. få inspiration til: 

• Spændende og sund mad. 

• God og sjov motion. 

• Fantastisk foredrag. 
Med venlig hilsen 
VIF, THOR, Brugsen og Mariagerfjord Kommune 

Lokalhistoriske foreninger 

  

 

 
 

Juli 

ons. 1. jul. 2020 
18:00 - 20:00 Fedt Fællesskab 

tor. 2. jul. 2020 
19:00 - 21:30 Flæskespil i salen 
Veddum Sal  

lør. 4. jul. 2020 
08:30 - 10:30 Thor -motion og samvær 
Veddum Hovedgade 39 

tir. 7. jul. 2020 
18:30 - 19:30 Fælles gåtur fra børnehaven 
Veddum Hovedgade 44 
19:00 - 20:30 Cykel i Thor 
Veddum Hovedgade 39 

tor. 9. jul. 2020 
19:00 - 21:30 Flæskespil i salen 
Veddum Sal  

lør. 11. jul. 2020 
08:30 - 10:30 Thor -motion og samvær 
Veddum Hovedgade 39 

tir. 14. jul. 2020 
18:30 - 19:30 Fælles gåtur fra børnehaven 
Veddum Hovedgade 44 
19:00 - 20:30 Cykel i Thor 
Veddum Hovedgade 39 

tor. 16. jul. 2020 
19:00 - 21:30 Flæskespil i salen 
Veddum Sal  

lør. 18. jul. 2020 
08:30 - 10:30 Thor -motion og samvær 
Veddum Hovedgade 39 
10:00 - 14:00 Bazar i Skelund 
Solgården, Teglbakkevej 16 

tir. 21. jul. 2020 
18:30 - 19:30 Fælles gåtur fra børnehaven 
Veddum Hovedgade 44 
19:00 - 20:30 Cykel i Thor 
Veddum Hovedgade 39 

tor. 23. jul. 2020 
19:00 - 21:30 Flæskespil i salen 
Veddum Sal  

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



lør. 25. jul. 2020 
08:30 - 10:30 Thor -motion og samvær 
Veddum Hovedgade 39 

tir. 28. jul. 2020 
18:30 - 19:30 Fælles gåtur fra børnehaven 
Veddum Hovedgade 44 
19:00 - 20:30 Cykel i Thor 
Veddum Hovedgade 39 

tor. 30. jul. 2020 
19:00 - 21:30 Flæskespil i salen 
Veddum Sal  

 

  



Veddum Skelund Avis

Kanstrupgaard Forsorgshjem 

 

Forsorgshjemmet åbner i sidste uge af 
april 
Forsorgshjemmet etableres på Mølbakvej 56. Her bli-
ver plads til 12 borgere i hjemlige rammer.  

Forsorgshjemmet åbner i løbet af uge 18, og vi 
glæder os rigtig meget til at komme i arbejdstøjet 
sammen med borgerne, som kommer til forsorgs-
hjemmet. 

Åbningsreception er udskudt 
Når Coronaen er drevet på afstand, så glæder 
Kanstrupgaard Forsorgshjem sig til at byde inden 
for til åbningsreception, som vi af naturlige årsa-
ger må udskyde. Vi ser frem til samarbejde med 
Skelunds foreninger og beboere. 

Hvad er et forsorgshjem  
Et forsorgshjem er for borgere, som enten ikke har en 
bolig, eller som ikke kan være i sin bolig, dvs. at bor-
ger godt kan have egen bolig  
– årsager til, at man ikke kan være i sin bolig, kan 
være angst, depression, misbrugstrang eller at hver-
dagen er blevet så uoverskuelig, at man ikke ser an-
den udvej end at komme væk for en stund. (så er bor-
ger funktionel hjemløs)  
Der vil være personale til stede på forsorgshjemmet 
døgnet rundt alle årets dage.  
Personalesammensætning vil bestå af en forstander, 
afdelingsleder, socialrådgiver, højtuddannet pædago-
ger samt pædagogmedhjælpere, som alle er robuste 
og solide medarbejdere. Derudover vil der være en 
medicinansvarlig til håndtering af borgers medicin.  
Personalet vil arbejde hen mod, at borgeren kommer i 
trivsel samt får det nødvendige overblik og struktur i 
sin hverdag, således borger igen kan komme i egen 
bolig. 

Kanstrupgaards personale vil støtte borgeren i at 
få styr på alt fra NemID til budget i banken. Måske 
skal der besøges en økonomisk rådgiver som kan 
hjælpe med overblik over økonomien, som måske 
er løbet løbsk.  Personalet støtter også gerne ved 
at følge borgeren til samtaler hos egen læge, psy-
kiater eller rusmiddelcentret.  

Bestyrelse og personale 
Kanstrupgaard Forsorgshjem har en bestyrelse be-
stående af 6 personer, herunder forstander og 
medarbejderrepræsentant. Det er kendetegnet 
for Kanstrupgaard Forsorgshjem, at medarbej-
derne bliver taget med der hvor beslutningerne 
bliver truffet. Uden et fantastisk personale kan for-
sorgshjemmet ingenting.  

Genbrugstøj mv. modtages 
Vi tager altid imod tøj samt brugsgenstande såsom 
køkkenting mm. Alt som kommer i overskud på 
forsorgshjemmet vil blive givet videre med en bor-
ger i udflytning. Forsorgshjemmets mål er at skaffe 
genbrugstøj, således det altid er muligt at få et varmt 
bad med rent tøj på ved ankomst til forsorgshjemmet. 

Man kan se mere på www.kanstrupgaard.dk 
Bedste hilsner Rie Bo Kanstrup 

Hjemmeside 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kanstrupgaard.dk/


Gratis flexbus til unge 

https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk

 

Alle unge mellem 15-21 år bosat i Mariagerfjord 
Kommune kører GRATIS med Flextur fra 19. januar 
til 30. juni 2020. 
De gratis ture kan bestilles imellem kl. 15-23 alle 
ugens dage til kørsel internt i Mariagerfjord Kom-
mune. 
Inden du kan køre GRATIS, skal du oprettes som 
bruger på nt.flextrafik.dk med dit NEM-ID og kon-
takte Mariagerfjord Kommune på tlf. 9711 3433, 
som visiterer dig til gratis Flextur.  
Derefter kan du bestille dine ture i appen "Flextra-
fik" eller på NT.flextrafik.dk senest to timer før af-
hentning.

 

 LOF i Skelund 

d. 29. marts 2020 i Skelund.dk LOF 

 
Som alle andre foreninger har også LOF sat sine ak-
tiviteter på standby (dog ikke på hovedkontoret på 

Teglbakkevej 42, Skelund S     ) og for så vidt an-
går Skelund går det ud over vort mangeårige Litte-
ratur hold, som mødes hver måned i Midtpunkt. 
Og det nye tilbud VANEBRYDERNE som lige var 
gået i markedsføring, måtte vi også indstille, men 
det vender tilbage til efteråret. 

Det betyder ikke, at man behøver at være inaktiv 
og LOFs bidrag som alle borgere kan gøre brug af, 
er dels vor egen hjemmeside, hvor der ligger 3 You 
Tube videos med pilates og yoga øvelser, som man 
kan udføre hjemmefra, samt en inspirationsside, 
hvor der både er video og masser af forslag til fri-
tidssysler. 
LOF´s egen side er lof.dk/mariagerfjord-rebild 
LOF´s inspirations side er lof.dk/inspiration 
Aftenskolernes DNA er at samle mennesker om ak-
tiviteter med mening, så vi er naturligvis ramt, 
men når alt dette uvæsen er bekæmpet, er vi sikre 
på at borgerne strømmer tilbage til de mange til-
bud, både i aftenskoler, forenings- og idrætsliv.   
Virtuel undervisning kan ikke erstatte menneskers 
behov for at mødes i fællesskaber! 
PS! Har man forslag til nye tilbud LOF kan levere i 
Skelund til efteråret, så ring på 24479969 og vi får 
en snak om det. Normalt ville jeg også foreslå, at 
man kiggede ind på T42 og fik en snak over en kop 
kaffe, men det må vente til Danmark åbner op 
igen. 
Pas på jer selv! 
Hilsen Jan, Skoleleder LOF 



Borger Hjælp 

d. 12. marts 2020 Skelund.dk 

 
Covir-19 har fået konsekvenser for os alle. 

Veddum Landsbylaug og Skelund Landsbyforening 
vil dog gøre vores bedste for at alle i området får 
den hjælp der er behov for i disse specielle uger. 
Så hvis du er blevet karantæneramt eller ikke kan 
gå ud pga. helbredet, og har brug for at få handlet, 
så ring eller skriv en sms til Belinda (Veddum) på 
tlf. 28 34 27 82 eller Marion (Skelund) på tlf. 28 71 
40 23. 
Ligeledes… Hvis du har tid og overskud til at hjælpe 
dem, der har brug for at få fx handlet, så ring eller 
skriv til Belinda på 28 34 27 82 og Marion på 28 71 
40 23. De vil stå for logistikken. 
OBS!!! Du SKAL være symptomfri for at være på 
udbringerholdet. Så snart du får symptomer er det 
vigtig du melder ind og bliver slettet, så smitten 
ikke bliver spredt. 
Du får nærmere instrukser ved tilmelding. 
Varer vil kun blive leveret til hoveddøren, og beta-
ling skal helst foregå med mobilepay. 
Lad os passe på hinanden og hjælpe hvor behovet 
opstår, så vi kommer hurtigt på den anden side. 
Hilsen 
Foreningerne 
Veddum Landsbylaug og Skelund Landsbyforening 

NB. Både Nærkøb og Brugsen leverer varer ud i lokal-
området. 



Så mange er vi i Skelund sogn 2020 

Fra veddum.dk 29/4 2020 

Danmarks statistik har talt os den 1. januar 2020. 
I sognet bor 1.068 personer fordelt med  
420 i Skelund,  

307 på landet og  
341 i Veddum.  
Den ældste borger er 102 år og bor i Veddum.  

Over de sidste 10 år er befolkningstallet i Skelund 
sogn faldet med næsten 1/4. Det største fald er 
sket i Veddum, hvor mange boliger er fjernet. 
 

 
Folketal 1. januar 2020 efter sogn og alder fra Sta-
tistikbanken.dk (byer) og sogne Statistikbanken 
(sogne) 

 

 
 

 


