
 



Næste aktivitetskalender 

 
I Aktivitetskalenderen optages aktiviteter i 
byerne og almene meddelelser for Skelund 
og Veddum.  
Næste aktivitetskalender udkommer 1. ok-
tober 2020 og dækker oktober november 
2020. Sidste frist for indlæg er lørdag den 
26/9 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: Skelund Præstegård af Jan Thøgersen 

 
 

Sensommer i Veddum og Skelund 

 
Så er der ved at komme gang i aktiviteterne.  
Idrætsforeningerne og fedt fællesskab er endelig i gang 
igen.  
Kirken har konfirmation og vores nye præst holder skov-
messe i Veddum. 
 
Brugsen har trodset truslerne om lukning og holder gene-
ralforsamling i august. Salen inviterer til fællesspisning før 
Brugsens generalforsamling. 
 
Det og meget andet kan du læse i ”Det sker i august sep-
tember Skelund-Veddum”.  
 
Aktivitetskalenderen finder du på hjemmesiderne ske-
lund.dk og veddum.dk samt på Facebook under Skelund-
Veddum vores fælles byer. 
 
God sensommer 
Jan Thøgersen, Jacob Hjul Seedorf og Orla Jørgensen 
 

Vil du vide mere: 

 

SkelundVeddum.dk Skelund.dk

Veddum.dk



 

Ny sognepræst i Visborg og Ske-
lund 

 
Peter Grove tiltrådte den 15. juli som sogne-
præst i Skelund og Visborg. Peter har virket som 
universitetslærer og senere som præstevikar i 
Arden, i Ellevang sogn i Vejlby i det nordlige År-
hus og fra december sidste år i Als og Øster Hu-
rup.  
Peter er godt kendt i Skelund og Visborg, hvor 
han ofte har haft gudstjeneste. (Uddrag og bil-
lede fra Kirkeblad for Skelund og Visborg, Juni - 
Juli - August 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

August 

tir. 4. aug. 2020 

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

lør. 8. aug. 2020 

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

søn. 9. aug. 2020 

13:30 - 14:30 Indsættelsesgudstjeneste (Peter) 
Skelund Kirke 

tir. 11. aug. 2020 

17:00 - 20:00 Fedt fællesskab 

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

Tor. 13. aug. 2020 

18:00 – 19:00 Cirkeltræning i Skelund – Veddum Hallen 

lør. 15. aug. 2020 

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

søn. 16. aug. 2020 

19:00 - 20:00 Friluftsgudstjeneste (Finn og Peter) 
Fruerlundparken, Fruerlundvej 5 
 
 



Fællesspisning og generalforsam-
ling 

 
Kl. 17.30 Fælles aftensmad. 
Tilmelding kan ske i Brugsen eller til salen når vi 
nærmer os. 
19:00 Brugsens generalforsamling i Salen  
Mette, Vinnie og Bente (suppleant) er på valg til 
bestyrelsen. Vinnie og Bente stiller op til besty-
relsen og Mette stiller op til suppleant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konfirmation i Skelund Kirke 

 
Lørdag den 22. august kl. 10 
Lasse Davidsen Otte 
Søndag den 23. august kl. 10  
Kalle Wendelbo Johansen 
Anna Hvidtfeldt Steen 
Mads Høj 
Freja Møldrup Wested 
Laurits Boll Jespersen 
Lykke Udengaard Beith Jensen 
Carolina Rostankowska van Roon Esbesen 

tir. 18. aug. 2020 

17:30 - 18:30 Fælles spisning i Salen 
Veddum Sal  
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 Brugsen 
Veddum Sal  

ons. 19. aug. 2020 

17:30 - 19:30 Skovmesse (Peter) 
Veddum byskov. Bakkegårdsvej, Veddum 

 

Vi har i flere år holdt en gudstjeneste i Veddum Byskov på Bakke-
gårdsvej en søndag aften og med kaffe og kage. 
Men i år bliver det anderledes! 
Vi inviteret til skovmesse, en kort gudstjeneste, onsdag 19.august 
kl.17.30, forhåbentlig i dejligt vejr, men ellers rykker vi ind i Ved-
dum Sal. 
Her får vi lejlighed til at møde vores nye sognepræst, Peter Grove, 
som prædikant, og der vil som sædvanligt være akkompagne-
ment med harmonika. 
Bagefter serverer vi aftensmad, kold kartoffelsalat og lune frika-
deller. Dertil en øl eller vand. 
Veddum Landsbylaug og menighedsrådet 
 

Tor. 20. aug. 2020 

18:00 – 19:00 Cirkeltræning i Skelund – Veddum Hallen 

lør. 22. aug. 2020 

08:30 - 10:30 Thor -motion og samvær 
Veddum Hovedgade 39 
10:00 - 11:00 Konfirmation 
Skelund Kirke 

søn. 23. aug. 2020 

10:00 - 11:00 Konfirmation i Skelund Kirke 
Skelund Kirke 
 
 
 
 



 

Skelund Kirke i fortid og nutid 

 
Søndag 13/9 inviterer Skelund Menighedsråd til 
en kort andagt med efterfølgende præsenta-
tion af 2 meget forskellige bøger, der dog hæn-
ger sammen på deres helt egen måde. 

 
Det drejer sig dels om en mere end 400 år gam-
mel Bibel, der muligvis har tilhørt Skelund Kirke, 
og som i en længere årrække har været i en lo-
kal families eje, og dels om tidligere sognepræst 
Finn Carpentiers nyudkomne bog om Skelund 
Kirke. 
I forbindelse med arrangementet tager Finn 
Carpentier for anden gang i sin karrieres forløb 
afsked med Skelund sogn som fungerende 
præst. Denne gang efter et to-måneders vika-
riat i forbindelse med sognepræst Iben Brejner 
Højgaards barselsorlov. 
Efter oplevelsen er Skelund Menighedsråd vært 
ved et lille traktement i Kirkehuset. 

 

tir. 25. aug. 2020 

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

19:00 - 21:00 Litteraturkreds i Skelund 
Skelund Midtpunkt 
19:00 - 20:30 Cykel i Thor 
Veddum Hovedgade 39 

tor. 27. aug. 2020 

18:00 – 19:00 Cirkeltræning i Skelund – Veddum Hallen 

lør. 29. aug. 2020 

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

September 

tir. 1. sep. 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. 2. sep. 2020 

18:00 - 20:00 Fedt Fællesskab 

tor. 3. sep. 2020 

18:00 – 19:00 Cirkeltræning i Skelund – Veddum Hallen 

lør. 5. sep. 2020 

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

søn. 6. sep. 2020 

11:00 - 12:00 Gudstjeneste (Anne) 
Skelund Kirke 

tir. 8. sep. 2020 

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

Tor. 10. sep. 2020 

18:00 – 19:00 Cirkeltræning i Skelund – Veddum Hallen 

lør. 12. sep. 2020 

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



Fortællekoncert om Jeppe Aakjær  

 
Onsdag 16. september kl.19 er der fortællekon-
cert om Jeppe Aakjær med Mors Rok i Skelund 

Kirke. 
Jeppe Aakjær er i dag mest kendt for sine 
smukke og poetiske sange om folk og fædre-
land, naturen og kærligheden. 
Men med til billedet af Aakjær hører hans glø-
dende engagement som debattør, agitator og 
samfundsrevser. Jeppe var en oprører, der 
måtte i fængsel for sine holdninger. Han forban-
dede krig, diktatur, undertrykkelse, social for-
nedrelse og religiøs formørkelse. 
Han kæmpede for naturbeskyttelse, fred, de-
mokrati, politisk og åndelig frigørelse og social 
retfærdighed.  
MORS ROK spinder tråden... Trioen består af 
Johannes Guttorm, Anne Knuth-Winterfeldt og 
Peter H. Thomsen. Måske har du allerede ople-
vet Peter Spillemand i DEN BETTE SKOLE, så ved 
du, at det er en fantastisk musikalsk fortælling. 

Generalforsamling Varmeværket 
21/9 

 
V-S-V kraftvarmeværk holder generalforsam-
ling i Visborg forsamlingshus i år. Inden gene-
ralforsamlingen er der gule ærter kl. 18. Gene-
ralforsamlingen starter kl. 19. 
Anders Andersen. Johnny Rasmussen og Tom 
Meldgaard er på valg til bestyrelsen. 

 

søn. 13. sep. 2020 

09:30 - 10:30 Gudstjeneste (Finn) 
Skelund Kirke 

tir. 15. sep. 2020 

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

ons. 16. sep. 2020 

19:00 - 21:00 Fortællekoncert om Jeppe Aakjær med 
Mors Rok i Skelund Kirke. 
Skelund Kirke 

Tor. 17. sep. 2020 

18:00 – 19:00 Cirkeltræning i Skelund – Veddum Hallen 

lør. 19. sep. 2020 

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

 
- vi starter op på BaZar lørdag d. 19. sep. kl. 10-14 med brag af 
nye ting - og det er gang nr. 101 i BaZar Skelund - så det må være 
version 2.o ...  Og vi satser på 100 gange mere på BaZar Skelund 
 



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.  

Lokalhistoriske foreninger 

  

 

 
 

man. 21. sep. 2020 

18:00 - 19:00 V-S-V kraftvarmeværk gule ærter 
Forsamlingshuset Elmelunden Visborg, Gl Visborgvej 135A 

19:00 - 21:00 V-S-V kraftvarmeværk generalforsamling 
Forsamlingshuset Elmelunden Visborg, Gl Visborgvej 135A 

tir. 22. sep. 2020 

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

19:00 - 21:00 Litteraturkreds i Skelund 
Skelund Midtpunkt 
19:00 - 20:30 Cykel i Thor 
Veddum Hovedgade 39 

ons. 23. sep. 2020 
 

10:30 - 12:00 Italiensk for øvede (LOF) 
Veddum eller Skelund (nærmere følger) 

tor. 24. sep. 2020 

18:00 – 19:00 Cirkeltræning i Skelund – Veddum Hallen 

lør. 26. sep. 2020 

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

tir. 29. sep. 2020 

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

ons. 30. sep. 2020 

10:30 - 12:00 Italiensk for øvede (LOF) 
Veddum eller Skelund (nærmere følger) 

18:00 - 20:00 Fedt Fællesskab 

 
I FEDT FÆLLESKAB 2020 får vi inspiration til: 

• Spændende og sund mad. 

• God og sjov motion. 

• Fantastisk foredrag. 
Et godt initiativ af 
VIF, THOR, Brugsen og Mariagerfjord Kommune 

 

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



 

Veddum Skelund Avis

Genåbning af foreningerne 

Foreningerne begynder så småt at genåbne efter 
forsamlingsforbuddet. 

 
pixabay.com 
Fedt fællesskab 

Efter coronapausen starter fedt fællesskab igen 
den 11. august 2020. 
 
Cirkeltræning i hallen 

Der starter cirkeltræning i hallen igen torsdag d. 
13/8 kl. 17 

Og så skulle det gerne køre her fra efterfølgende. 

 
Genåbning Thor motion og samvær 

Motionscentret er lukket indtil medio august. Der-
efter vil bestyrelsen komme med en opdatering. 
Bestyrelsen giver besked på Facebook, når vi åb-
ner igen. 
Genåbning idrætsforeningerne 

Der bliver nu igen kampe på de to stadioner. Der 
må være siddende publikum for eksempel på med-
bragte klapstole. 
De nye retningslinjer gælder for alle kampe og 
stævner, hvor der normalt er tilskuere, og der skel-
nes ikke mellem alder og niveau på udøverne. 
Forsamlingsforbud på 50 gælder ved træning, og 
derfor kan der ikke være tilskuere til stede under 
træning. 
Ingen idrætsuge i Skelund 

SIF har meddelt, at de opgiver at holde idrætsuge 
pga. de mange restriktioner. 

 

Danny har lukket Veddum Frugt og Grønt 

 
Fra 1942 købte Egon Juul Jensen de fleste af de tid-
ligere kolonihavegrunde på Sadelmagervej og op-
rettede gartneri. Danny Juul Jensen har siden 
overtaget gartneriet.  
Danny har valgt at lukke forretningen og gå på ef-
terløn den 31/7 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Litteratur hold – 10 år i Skelund 

d. 26. juli 2020 på Skelund.dk 

31. august 2010 startede LOF sit Litteratur hold i 
Skelund, og som nu, var det også dengang Tina 
Mette Rasmussen der var/er tovholder og under-
viser på dette tilbud. 
 

25. august 2020 starter holdet igen op med de måned-
lige mødegange i Skelund Midtpunkt, og der er plads 
til flere på holdet som gennem tiden har haft udskift-
ninger, både med helt nybegyndere udi Litteratur-
kredse og erfarne. 

 
På holdet der startede i 2010 har 3 “Skelund piger” 
holdt ved alle årene, og de er naturligvis også med 
i det nye forløb.  Tilbuddet er dog for alle, også 
dem der ikke har bopæl i Skelund og Veddum. 

 
Tilmelding sker på https://lof.dk/mariager-
fjord/kurser/litteratur/litteraturkreds-i-ske-
lund/id/202600 
 
“Litteraturkreds hvor deltagerne har medindfly-
delse på valg af litteratur. 
 
I løbet af sæson´en kan der være mulighed for, at 
tovholder Tina Rasmussen arrangerer ture til ek-
sempelvis teaterforestillinger, som har relevans til 
den litteratur man læser på holdet. Disse ture er 
dog frivillige og anvendes alene som inspiration til 
den valgte litteratur. 
 
Er du helt uprøvet udi litteraturkreds kan du sag-
tens få en berigende erfaring via dette hold, men 
det vil være fornuftigt at du først kontakter Tina på 
hendes mobil 2290 0655, således at dine forvent-
ninger nogenlunde er afstemt med de faktiske for-
hold på kurset. 
 
Tovholder Tina Rasmussen er forfatter og 
cand.mag i Historie og dansk. ” 

Italiensk Øvede i Skelund eller Veddum 

Fra https://lof.dk/mariagerfjord/kurser/sprogkurser/italiensk-ovede/id/202206 

 

For at deltage i dette holdtilbud har du været igen-
nem både begynder og let øvede hold, hvor vi så 
arbejder videre ud fra det niveau. 

Første mødegang onsdag den 23.09.20 kl. 10:30 - 
12:00 i Skelund eller Veddum. 

 
Underviser Eugenio Mancini bruger bogen Pas-
saparola 1 eller 2 som undervisningsmateriale, 
hvor disse dækker flere niveauer. 
 
Mancini stammer fra Toscana og denne del af Ita-
lien vil være udgangspunkt for indholdet af under-
visningen. 
Udover kursusprisen betales for materialer, og du 
skal påregne en udgift på ca. kr. 500 for bogen Pas-
saparola, som dog også kan bruges i flere sæsoner 
fremover. 
 
 
 



Nyt fra Skelund Tanken 

d. 25. juli 2020 på Skelund.dk  

 

Nu bliver det endnu lettere at tanke brændstof i 
Skelund. 
Skelund Tanken har investeret i en ny kontomat 
med kontaktløs læsning af kort, almindelig kortlæ-
ser og MobilePay. 
Den gamle kontomat kunne efter 31. december 
2020 ikke opfylde sikkerhedskravene fra EU. 
Vi håber kunderne bliver tilfredse med den nye 
kontomats muligheder. 
Hilsen Inger og John 

Skelund – Veddum Hallen 

 

 


