
 



Næste aktivitetskalender 

 
I Aktivitetskalenderen optages aktiviteter i 
byerne og almene meddelelser for Skelund 
og Veddum.  
Næste aktivitetskalender udkommer 1. de-
cember 2020 og dækker december 2020. 
Sidste frist for indlæg er torsdag den 26/11 
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: Veddum Skelund Visborg Kraftvarme-
værk Foto: Anders Andersen 

 
 

Efterår i Veddum og Skelund 

 
Det er 25 år siden børnehaven tog de første spadestik til 
Veddum – Skelund – Visborg Kraftvarmeværk. Værket fik en 
vanskelig start, men nu vil de færreste undvære det. 
 
Det og meget andet kan du læse i ”Det sker i oktober no-
vember i Skelund-Veddum”.  
 
Aktivitetskalenderen finder du på hjemmesiderne ske-
lund.dk og veddum.dk samt på Facebook under Skelund-
Veddum vores fælles byer. 
 
Godt efterår 
Jan Thøgersen, Jacob Hjul Seedorf og Orla Jørgensen 
 

Vil du vide mere: 

 

SkelundVeddum.dk Skelund.dk

Veddum.dk



 

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.  

Popmusikalsk efterårsgudstjeneste i 
Skelund Kirke søndag 4/10 kl. 19.00 

 
Løvfaldstiden og dens efterårsglød minder os 
om livets cyklus, hvor alt det der voksede op i 
foråret nu visner, og hvor træernes sorte grene 
atter strækker sig mod himlen. Efteråret er en 
tid til eftertænksomhed og taknemmelighed for 
alt det som foråret og sommeren bragte.  
Dette sætter vi fokus på en efterårsaften i Ske-
lund Kirke, hvor Bas og Helt i samarbejde med 
sognepræst Anne Bundgaard Hansen hjælper 
os med at fordybe os i efterårstoner, ord og 
sang. Kom og vær med til en stemningsfyldt 

Oktober 

tor. 1. okt. 2020 
17:00 - 18:00 Cirkeltræning i hallen 
Skelund - Veddum Hallen 

Medbring egen træningsmåtte/ håndklæde til at ligge på, 
samt håndsprit til eget forbrug under træning Tilmeld jer se-
nest aftenen før på Facebook Der er hold ved minimum 3 
deltagere. Max 10 deltagere. Håber vi ses.  

fre. 2. okt. 2020 
14:30 - 17:00 Fiskebilen holder ved Brugsen 
Dagli'Brugsen, Veddum 

 
HeidiSeafood holder ved Brugsen en gang om ugen. Foreløbig er 
det fredag eftermiddag. 

lør. 3. okt. 2020 
08:30 - 10:30 Thor -motion og samvær 
Veddum Hovedgade 39 

søn. 4. okt. 2020 
19:00 - 20:00 Popgudstjeneste (Anne) 
Skelund Kirke 

tir. 6. okt. 2020 
09:00 - 11:00 Tennisklubben laver indendørs aktiviteter 
Skelund - Veddum Hallen 
15:00 - 17:00 Lokalhistorisk arkiv Veddum 
Veddum Hovedgade 44 
16:30 - 18:00 Fedt fællesskab træning 
18:30 - 19:30 Fælles gåtur fra børnehaven 
Veddum Hovedgade 44 
19:00 - 20:30 Cykel i Thor 
Veddum Hovedgade 39 

ons. 7. okt. 2020 
18:00 - 20:00 Fedt Fællesskab 

Følg med på Facebook 
 



gudstjeneste med både kendte og nye toner, lys 
og tid til eftertanke. 

Generalforsamling Skelund Lokalhi-
storiske forening 

 
Skelund Lokalhistoriske Forening afholder ge-
neralforsamling torsdag den 8. oktober 2020 kl. 
19.00 i Den Bette Skole 
Alle er Velkomne 

Traktorringridning 

 
Veddum traktorklub afholder afslutningsring-
ridning lørdag d. 17. oktober kl. 11.00 på Ved-
dum Hovedgade 9. 
Klubbens medlemmer starter med kaffe og 
rundstykker kl. 10.00, har du lyst til at deltage i 
dette, kan du tilmelde dig på 61 11 27 89 til Pia 
Eriksen. 
Prisen er 20,00 kr. / person. 
Alle er velkomne til at kigge forbi, der sælges 
pølser, Pia's hjemmelavede grøntsagssuppe og 
drikkevarer til rimelige priser. 
Vel mødt Veddum traktorklub 

 
 
 

tor. 8. okt. 2020 
17:00 - 18:00 Cirkeltræning i hallen 
Skelund - Veddum Hallen 
19:00 - 21:00 Generalforsamling i Skelund Lokalhisto-
riske Forening 

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

søn. 11. okt. 2020 
11:00 - 12:00 Gudstjeneste (Peter) 
Skelund Kirke 

tir. 13. okt. 2020 
09:00 - 11:00 Tennisklubben laver indendørs aktiviteter 
Skelund - Veddum Hallen 
16:30 - 18:00 Fedt fællesskab træning 
18:30 - 19:30 Fælles gåtur fra børnehaven 
Veddum Hovedgade 44 
19:00 - 20:30 Cykel i Thor 
Veddum Hovedgade 39 

tor. 15. okt. 2020 
17:00 - 18:00 Cirkeltræning i hallen 
Skelund - Veddum Hallen 

lør. 17. okt. 2020 
08:30 - 10:30 Thor -motion og samvær 
Veddum Hovedgade 39 
11:00 - 12:00 Traktorringridning 
Veddum Hovedgade 9 

tir. 20. okt. 2020 
09:00 - 11:00 Tennisklubben laver indendørs aktiviteter 
Skelund - Veddum Hallen 
16:30 - 18:00 Fedt fællesskab træning 
18:30 - 19:30 Fælles gåtur fra børnehaven 
Veddum Hovedgade 44 
19:00 - 20:30 Cykel i Thor 
Veddum Hovedgade 39 

tor. 22. okt. 2020 
17:00 - 18:00 Cirkeltræning i hallen 
Skelund - Veddum Hallen 

lør. 24. okt. 2020 
08:30 - 10:30 Thor -motion og samvær 
Veddum Hovedgade 39 
 
 
 
 

 



 
 

 
BUSK står for Børn - Unge - Sogn - Kirke. Sidste 
søndag i oktober indbyder kirkerne i samar-
bejde med børne- og ungdomsorganisationerne 
børn i alle aldre til at deltage i en særlig guds-
tjeneste. Det er en gudstjeneste, hvor der bliver 
leget med formen, og hvor salmerne måske er 
anderledes end de plejer at være til en høj-
messe. I år ligger BUSK søndag d. 25. oktober. 
 
Organisationerne bag BUSK er de kirkelige 
børne- og ungdomorganisationer: 
 

• KFUM og KFUK i Danmark 

• FDF 

• De Grønne pigespejdere 

• KFUM Spejderne 

• KFUMs Idrætsforbund 
 
Tema: Temaet for i år er: “Spirerne i Guds 
have”. 
 
Vi er alle plantet i Guds have her på jorden - vi 
skal vokse og gro, men samtidig give plads til 
hinanden. Gud kalder os til at hjælpe hinanden, 
så vi alle kan være her - vi skal bare svare ja. 
Fra https://hadsundprovsti.dk/event/7433947 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommertid slutter søn. 25. okt. 2020 
11:00 - 12:00 BUSK-gudstjeneste (Peter) 
Skelund Kirke 

tir. 27. okt. 2020 
09:00 - 11:00 Tennisklubben laver indendørs aktiviteter 
Skelund - Veddum Hallen 
16:30 - 18:00 Fedt fællesskab træning 
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 Litteraturkreds i Skelund 
Skelund Midtpunkt 

tir. 27. okt. 2020 
 

19:00 Generalforsamling Veddum amatørteater 
Hos Tut, Rønholtvej 46 

Bestyrelsen for Veddum Amatørteater indkalder hermed til 
ordinær generalforsamling. Forslag der ønskes behandlet 
på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde se-
nest 8 dage før generalforsamlingen.  

tor. 29. okt. 2020 
17:00 - 18:00 Cirkeltræning i hallen 
Skelund - Veddum Hallen 

Fyraftenssang 

 
Kan du lide at synge, og vil du dele sangglæden med andre, eller 
vil du bare høre på, så kom og vær med. Der kræves ingen andre 
forudsætninger end lysten til at synge eller lytte. 
Der synges fra Højskolesangbogen. Vi vælger nogle sange ud, for 
eksempel årstidssange, som introduceres og synges med klaver-
ledsagelse. Der vil også være mulighed for at komme med for-
slag.  
Det begynder kl.17.15 og slutter kl. 18.00. Der kræves ingen til-
melding. 
 29. oktober   Visborg kirkehus 
 26. november Skelund Kirkehus 

lør. 31. okt. 2020 
08:30 - 10:30 Thor -motion og samvær 
Veddum Hovedgade 39 
 

https://hadsundprovsti.dk/event/7433947


Alle Helgen søndag den 1/11 

 
Alle er velkommen til gudstjeneste kl. 14 i Ske-
lund kirke og kl. 16 i Visborg kirke. 
Til gudstjenesterne indbydes særligt de fra sog-
nene, som har mistet en af deres kære siden sid-
ste Alle Helgen. 
Traditionen tro vil navnene på dem, der er af-
gået ved døden i løbet af det forgangne år, blive 
læst op, og der bliver lejlighed til at tænde et lys 
for de afdøde. 
Der vil være særlig vægt på musik, ord og bøn-
ner, som hjælper os med at mindes og sammen 
bære sorgen over dem, vi har mistet. Sogne-
præst Anne Bundgaard Hansen vil forestå guds-
tjenesten og organist Grethe Bjelke Jensen og 
kirkesanger Anders Lillebæk Jacobsen står for 
det musikalske. 
Kom og vær med til smuk mindehøjtidelighed 
for mistede kære i almindelighed og for de ny-
ligt afdøde i særdeleshed. 
Grethe Jensen, Anders Lillebæk Jacobsen og Pe-
ter Grove 

Fedt fællesskab 

 
I FEDT FÆLLESKAB vil man bl.a. få inspiration til: 

• Spændende og sund mad. 

• God og sjov motion. 

• Fantastisk foredrag. 
FEDT FÆLLESSKAB er: 

• For alle aldre. 

• Gratis. 

Håber at vi ses 😊 
Med venlig hilsen 
VIF, THOR, Brugsen og Mariagerfjord Kommune 

 

 

November 

søn. 1. nov. 2020 
14:00 - 15:00 Alle helgens gudstjeneste 
Skelund Kirke 

tir. 3. nov. 2020 
09:00 - 11:00 Tennisklubben laver indendørs aktiviteter 
Skelund - Veddum Hallen 
15:00 - 17:00 Lokalhistorisk arkiv Veddum 
Veddum Hovedgade 44 
16:30 - 18:00 Fedt fællesskab træning 
18:30 - 19:30 Fælles gåtur fra børnehaven 
Veddum Hovedgade 44 
19:00 - 20:30 Cykel i Thor 
Veddum Hovedgade 39 

tor. 5. nov. 2020 
17:00 - 18:00 Cirkeltræning i hallen 
Skelund - Veddum Hallen 

lør. 7. nov. 2020 
08:30 - 10:30 Thor -motion og samvær 
Veddum Hovedgade 39 

Mortensaften tir. 10. nov. 2020 
09:00 - 11:00 Tennisklubben laver indendørs aktiviteter 
Skelund - Veddum Hallen 
16:30 - 18:00 Fedt fællesskab træning 
18:30 - 19:30 Fælles gåtur fra børnehaven 
Veddum Hovedgade 44 
19:00 - 20:30 Cykel i Thor 
Veddum Hovedgade 39 

ons. 11. nov. 2020 
18:00 - 20:00 Fedt Fællesskab 

tor. 12. nov. 2020 
17:00 - 18:00 Cirkeltræning i hallen 
Skelund - Veddum Hallen 

lør. 14. nov. 2020 
08:30 - 10:30 Thor -motion og samvær 
Veddum Hovedgade 39 

søn. 15. nov. 2020 
09:30 - 10:30 Gudstjeneste (Anne) 
Skelund Kirke 
 
 
 
 

 



Lokalhistoriske foreninger 

  

 

 
 
 

tir. 17. nov. 2020 
09:00 - 11:00 Tennisklubben laver indendørs aktiviteter 
Skelund - Veddum Hallen 
16:30 - 18:00 Fedt fællesskab træning 
18:30 - 19:30 Fælles gåtur fra børnehaven 
Veddum Hovedgade 44 
19:00 - 20:30 Cykel i Thor 
Veddum Hovedgade 39 

tor. 19. nov. 2020 
17:00 - 18:00 Cirkeltræning i hallen 
Skelund - Veddum Hallen 

lør. 21. nov. 2020 
08:30 - 10:30 Thor -motion og samvær 
Veddum Hovedgade 39 
Måske 10:00 - 14:00 BaZar Skelund 
Teglbakkevej 16, Skelund 

 

tir. 24. nov. 2020 
09:00 - 11:00 Tennisklubben laver indendørs aktiviteter 
Skelund - Veddum Hallen 
16:30 - 18:00 Fedt fællesskab træning 
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 Litteraturkreds i Skelund 
Skelund Midtpunkt 

tor. 26. nov. 2020 
17:00 - 18:00 Cirkeltræning i hallen 
Skelund - Veddum Hallen 
17:15 - 18:15 Fyraftenssang i Kirkehuset 
Teglbakkevej 10, Skelund 

lør. 28. nov. 2020 
08:30 - 10:30 Thor -motion og samvær 
Veddum Hovedgade 39 

søn. 29. nov. 2020 
11:00 - 12:00 Gudstjeneste (Peter) 
Skelund Kirke 

 

  

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

25 år med fjernvarme 

Fra https://www.v-s-v.dk/ 
Varmeværket 

Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk Amba 
driver fjernvarmen i Veddum, Skelund og Visborg. 
Varmeværket har 442 forbrugere og leverer 13 
mio. kWh varme om året.  

70 % af varmen kommer fra Hadsund fjernvarme, 
20 % fra solen og kun de sidste 10 % fra naturgas-
motorer og naturgaskedlen. 
Historie 

Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk blev byg-
get i 1995 -96.  

 
De første støvende spadestik blev taget af børnehavebørnene i august 1995. Foto Ole Loell, Lokalhistorisk arkiv 

I oktober var der rejsegilde og i december kom der 
varme på kedlen. I løbet af de første måneder i 
1996 kom motorerne i drift. Børnehaven startede 
officielt motorerne til indvielsen i april 1996. 
Varmeværket fik en vanskelig start, da afgiften på 
naturgas steg langt mere end forudsat. 
Efter en lang og sej politisk indsats åbnede folke-
tinget endelig i 2012 for, at de hårdt ramte bar-
marksværker kunne få lov et købe varme produce-
ret på biomasse.  Vi fik en aftale med Hadsund 
fjernvarme, som fra 1/1 2013 har suppleret med 
varme produceret på flis. 
I 2014 var varmeprisen faldet med 45 % og der 
kom medlemstilgang igen.  
I 2016 supplerede værket med et solvarmeanlæg. 

I 2020 har værket flere forbrugere end nogen-
sinde.

 
  



 

Genåbning efter forsamlingsforbuddet. 

 
Genåbning Thor motion og samvær 
Thor er åbnet fra 1. september.  
For at kunne genåbne motionscentret har besty-
relse fastlagt retningslinjer som skal overholdes. 

 
 

 

www.veddumvand.dk 

 

 
Veddum vandværk amba. har en hjemmeside 
http://www.veddumvand.dk/, men der er ingen 

der kan finde den        
VH 
Karsten Gade 

 

Sorggruppe i Als-Øster Hurup-Skelund-Visborg  

Bærer du på en sorg?  
Har du mistet et menneske, der var vigtigt i lige 
netop dit liv? 
Så er deltagelse i en sorggruppe måske noget for 
dig.  
Formålet med gruppen er: 
• At møde andre i sorg 
• At tale om din afdøde pårørende og den be-
tydning vedkommende har haft 
• At få støtte i dit personlige sorgarbejde 
• At genvinde dit livsmod og komme videre i 
livet 

Sorggruppen tilbydes i efteråret 2020. Alle voksne er 
velkomne.  

Nærmere information kan du få hos: 
Sognepræst Anne Bundgaard Hansen på tlf. 

25121039 eller på mail . 

Der kan også rettes henvendelse til kirkekontoret 
på tlf. 98581088 

 

http://www.veddumvand.dk/


Minikonfirmander 

 
I ugen efter efterårsferien skal der starte et nyt hold 
minikonfirmander i Skelund.  

Målet er, at børnene møder og lærer kirke og kri-
stendom at kende. Der vil blive fortalt bibelhisto-
rie, vi skal synge, lege, lave kreative ting, bede Fa-
dervor, gå på opdagelse i kirken og meget mere. 
Først og fremmest skal vi have det sjovt og hygge-
ligt sammen. 
Det er for børn i 3. klasse og foregår i Skelund Kir-
kehus torsdag efter skoletid. Der vil blive arrange-
ret kørsel fra skolen. Man behøver ikke være døbt 
for at deltage, og at have været minikonfirmand er 
heller ikke en forudsætning for senere at blive 
konfirmeret. Forløbet afsluttes med minikonfir-
mation ved Luciagudstjenesten i Skelund Kirke 
søndag den 13. december 2020. 
Der vil blive uddelt invitationer til børnene i 3. 
klasse på Havbakkeskolen. Jeg håber, at mange vil 
tage imod tilbuddet om at blive minikonfirmand. 
Peter Grove 

Nyt menighedsråd 

I Skelund sogn har der været afholdt menigheds-
rådsvalg 15.september med følgende resultat: 
Menighedsråd 2020 - 2024: Hanne Laursen, Titi Ø 
Busk, Jan Thøgersen, Poul D Jensen, Hanne Ø 
Eskildsen. 
Suppleanter: Inger B Jensen, Lene F Ussing. 

Hvis man ønsker et afstemningsvalg, skal der se-
nest 13.oktober indleveres en liste på en kirkemi-
nisteriel blanket. For nærmere oplysninger og 
hjælp hertil kontakt menighedsrådsformand Jan 
Thøgersen i god tid. 

 
 


