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Af Peter Hadrup, formand for AAB

Foreningens 75 års jubilæum jubilæum blev 
markeret fredag den 13. oktober, hvor over 
200 beboere, håndværkere og samarbejdspart-
nere besøgte os. 

Vi havde fået stillet et telt op på vores 
parkering, hvor der blev serveret frisk fadøl fra 

Hancock og udenfor var der lejet en pølsevogn, hvor de frem-
mødte kunne få sulten stillet. Til den søde tand var der softice 
og kaffe. 

Om aftenen havde vi inviteret de ansatte med ægtefæl-
ler til spisning, som foregik I vores mødelokale. Vi var 50 der 
deltog I festen, der blev grillet bøffer som Gert og Bo stod for, 
og det klarede de til alles tilfredshed, dertil diverse tilbehør. Vi 
havde alle en hyggelig aften.

24 ungdomsboliger sælges til nedrivning
Efter lang ventetid kom tilladelsen endelig fra Indenrigsmini-
steriet til at sælge vores 24 ungdomsboliger på Pilevænget i 
Skive til nedrivning, så man hos DanBolig nu har kunnet gøre 
en salgsopstilling klar. 

De sidste fire beboere der boede derovre er blevet genhu-
set I andre af vores boliger. Så med salget af Pilevænget og 
andre tiltag skulle procenten af ledige boliger gerne komme 
under 2 % så vi til næste år kan komme i gang på Gammel-
gårdsvej med at bygge 12-13 rækkehuse.

Flot resultat på Dalgas Allé
Vores renovering af blokkene på Dalgas Alle foregår stadig-
væk. Nye gavle og nye facader er under opførelse, og hvor 
bliver det bare pænt. Jeg håber, at beboerne bliver tilfredse 
med resultatet. 

Der er ligeledes blevet udskiftet ruder til mere energiven-
lige, så ialt skulle det gerne munde ud I et bedre indeklima og 
sikkert nok en besparelse på varmeregningen.

Flere renoveringsopgaver venter
Vores øjne er nu rettet imod afdeling 7, Egerisvej-Gammel-
gårdsvej-Kirke Allé, hvor vi sammen med afdelingsbestyrelsen 
og administrationen skal have fundet frem til forskellige tiltag 
vedrørende renovering af vores boligblokke I afdelingen.

Rundt omkring I vores andre afdelinger foregår der lige-
ledes mindre renoveringsopgaver. Det gælder for os om at 
have nogle gode boliger, både til dem, der allerede bor hos 
os, men også for nye beboere, der kommer til. Vi har faktisk 
alt udlejet, hvilket er meget tilfredsstillende.

Tiden iler afsted og julen nærmer sig med hastige skridt, 
og da dette er sidste nummer af aab-orientering inden jul vil 
vi benytte lejligheden til at ønske  alle vores beboere en rigtig 
glædelig jul, samt et godt nytår.

P.b.v. Peter Hadrup

aa
b

Forsidebilledet:
AAB’s 75 års jubilæum fredag den 13. oktober blev fejret med 
en uformel reception på p-pladsen foran kontoret, hvor der var 
opstillet et telt med en bar og en pølsevogn til forplejning af de 
mange gæster. I dagens anledning havde AAB’s kontorpersonale 
fået nye, ensartede, nydelige ”uniformer”, så de kunne modtage 
de godt 200 gæster standsmæssigt. Medarbejderne mente ikke, 
at de gamle uniformer fra 50 års jubilæet passede længere. Bil-
ledet er taget kort tid før de første gæster ankom.
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24 ungdomsboliger sat til salg
De 24 ungdomsboliger på Pilevænget, 
som AAB Boligudlejning har administre-
ret, er i en meget dårlig forfatning.

Derfor er det længe siden, at de har 
været udlejet til studerende. Mange af 
dem har stået tomme i lange perioder. 
Af samme grund har det længe været et 
ønske at få lov til at rive dem ned. 

Det er svært at få tilladelse til ned-
rivning på grund af behovet for billige 
boliger til flygtninge, men det bliver 
sandsynligvis alligevel snart resultatet.

Transport-, Bygnings- og Boligmini-
steriet har nemlig omsider givet tiladelse 
til at sælge ejendommen og derfor har 
har AAB nu gennem ejeddomsmægler-
firmaet Danbolig udbudt ejendommen 
til til interesserede købere på betingelse 

af, at en ny ejer nedriver ejendommen, 
og at der fremover maksimalt må være 
ni boliger på arealet. De sidste fire lejere 
er flyttet til andre lejemål.

Der er mulighed for at byde på ejen-
dommen frem til 27. november, hvor 
det så vil vise sig, om der er interessere-
de købere, og hvor meget salget i givet 
fald kan indbringe.

Et salg kan medføre, at antallet af 
ledige almene boliger i Skive Kommune 
kommer under 2 %, sådan som loven 
kræver for at få lov til at bygge nyt. 

Det kan betyde, at AAB måske al-
lerede næste år kan få opfyldt et længe 
næret ønske om at opføre 12-13 nye 
gårdhavehuse på Gammelgårdsvej, hvor 
der tidligere var børnehave.
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Over 200 gratulanter fra nær og fjern

Af Jens Utoft

Fødselaren må have opført sig pænt 
det seneste år, for vejret viste sig fra sin 
absolut venlige side, da Arbejdernes 
Andels Boligforening i Skive fredag den 
13. oktober markerede 75 års dagen for 
foreningens stiftelse midt under besæt-
telsen i 1942.

Fejringen foregik ganske uhøjtidligt 
uden taler eller andre officielle indslag. 
Derfor kunne de mere end 200 gæster 
fra nær og fjern, der mødte frem i løbet 

af de fire eftermiddagstimer hygge sig 
med hinanden både udendørs og i 
det store partytelt, der var opstillet på 
p-pladsen foran kontoret i tilfælde af 
dårligt vejr.

Hvis nogen af gæsterne ikke havde 
nået at få frokost, inden de tog hjem-
mefra, kunne de få den værste sult stillet 
med en såkaldt torveplatte i den opstil-
lede pølsevogn, der kunne tilbyde et 
ganske imponerende udvalg, herunder 
også velsmagende pølser af oksekød 
uden skind eller andre spor af svinekød.

Og inde i teltet var der et pænt ud-
valg af drikkevarer, både med og uden 
alkohol, ligesom der var mulighed for at 
få en lille dessert i form af softice. 

Blandt gæsterne var både kolleger 
fra andre boligforeninger, leverandører, 
samarbejdspartnere, tidligere medarbej-
dere og ikke mindst en række af forenin-
gens beboere, der var mødt op for at 
hilse på og lykønske med dagen.

 Dagen sluttede med et beskedent ar-
rangement for medarbejdere og ægte-
fæller i AAB’s egne lokaler.

Uhøjtidelig markering af boligforeningens 75 års jubilæum 13. oktober.

En af boligforeningens veteraner, Helene 
Thøgersen fra Bjarkesvej, modtages med 
kindkys af AAB’s formand Peter Hadrup.

AAB’s tidligere bygningsinspektør gennem mere end 30 år, 
Børge Hansen var var også at fimde blandt dagens mange gra-
tulanter, der her hilser på AAB-formand Peter Hadrup.. 

AAB’s revisor Henrik Holst, PwC, er også revisor for boligselska-
bet Bomiva. Her ses han sammen med Bomivas direktør, Ulla K. 
Holm, og formanden Nanny Dahl.

Skive Kommunes borgmesterkontor var repræsenteret 
af sekretariatschef Lone Knudsen og Camilla K. Christen-
sen, der her ses sammen med byarkivar Niels Mortensen.
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Alle gæsterne fik som erindringsgave et 
raflesæt eller en lille køletaske, som her vist 
af beboer Jens Peter Pedersen, Vestergade.

Gæsterne blev beværtet med fast føde i 
form af lækre ”torveplatter” fra Millings 
Pølser og Burger. Foran den ses bl.a. AAB’s 
tidligere bogholder Marianne Morsing og 
t.v. med siden til arkitekt Marcus Meisner.

Viceborgmester og fungerende borgmester 
Preben Andersen er her faldet i snak med 
vicevært Lars V. Jensen.

T.v. den tidli-
gere formand 
for RIngparken, 
Karsten Nyby, 
sammen med 
Lene Hillers-
borg fra AAB’s 
kontor.

T.h. AAB’s for-
retningsfører 

Gert Holm 
sammen med 

sin forgænger,  
Gerda Fjalland. 

Der var et pænt 
udvalg i den 
midlertidige 

”rørstation”, der 
var opstillet på 

p-pladsen foran 
AAB’s kontor til 

at betjene de 
mange gæster.

Regnskabschef  
Bo Bach Chri-

stensen sørgede 
for, at gæsterne 
kunne få slukket 

tørsten med et 
glas fadøl, en 

sodavand eller  
et glas vin.
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En dag på job med to af viceværterne 

Af Jens Utoft

Da jeg ankommer kl. 07.35 er Carsten 
Friis og Martin Boll allerede i fuld sving.

Deres dag begynder kl. 07.00, hvor 
de møder ind på deres centralværksted 
på Granvænget. Herfra er turen i dag 
gået til afdelingen på Bakkevej i Sto-
holm med bl.a. havetraktoren og en lille 
motorplæneklipper ombord i varevog-
nen. Nu skal græsarealerne nemlig slås 
– formentlig for sidste gang i år.

Forinden er der dog et par andre 
opgaver, der skal løses.

I dag er der således besøg af hånd-
værkere fra TBS, som skal aftale detaljer 
om beklædning af de sidstge redskabs-
rum ved vedligeholdelsesfri beklædning 
(sortmalede eternitplader med en over-
fladestruktur, der ligner træ). Det bliver 

monteret udenpå den eksisterende 
beklædning.

Imens får Martin tømt de beholdere, 
der anvendes til opsamling af regnvand 
til at vande blomsterbede med. Det har 
der ikke været meget brug for i år.

Vellildte i afdelingen 
Flere beboere med hund kommer forbi 
og hilser på. Carsten og Martin er tyde-
ligvis vellidte i afdelingen, hvor de står 
for at vedligeholde de udendørs arealer, 
men også gerne giver en hjælpende 
hånd, hvis en beboer har problemer 
med de tekniske installationer.

Dem er der dog ingen af denne dag.
Til gengæld er det tid at få de fælles 
haveborde- og bænke bragt under tag i 
den udendørs havepavillion. 

Herefter kommer genboen Michael 

fra Granvænget på besøg. Han vil høre, 
om en aftale om at erstatte et planke-
værk i skel med en hæk fortsat står ved 
magt. Han er lige vendt hjem efter et år 
som observatør i Israel i et år og er nu 
gået i gang med at fjerne nogle nødde-
buske, som har stået på den anden side 
af plankeværket.

”Det kan vi nok godt finde ud af”, 
mener Carsten, der dog lige skal have 
godkendelse fra kontoret.

Forsinket af uheld
Så kan vi ellers gå i gang med at slå 
græs. Men det bliver i første omgang 
en kort fornøjelse, da det ene hjul på 
plænetraktoren punkterer.  Derfor er vi 
nødt til at hente reservehjul på hoved-
værkstedet på Granvænget. 

Inden da er det tid til kaffepause. Den 

holdes normalt i bilen, hvor der også 
er radio. I dag foregår det i skuret, hvor 
der også er installeret toilet. Her tager 
Martin hul på den medbragte mad-
pakke, som hustruen har smurt til ham.  
Han er nemlig gift efter den gamle ord-
ning, hvor opgaverne mellem ægtefæl-
lerne er fordelt fornuftigt, mener han. 

 Reservehjulet et er ganske vist også 
punkteret, og derfor må vi først forbi 
Bonde Maskinudlejning, hvor Peter 
desværre kun har én slange i den rigtige 
størrelse. Ventilen er heller ikke den rig-
tige, så den sidder lidt skævt. Den bliver 
skiftet i morgen, hvor der også kommer 
en ny slange til reservehjulet.

Med sækkevogn og donkraft
Tilbage i Stoholm viser det sig, at den 
medbragte donkraft ikke kan gå under 

Carsten Friis og Martin Boll har har tilsammen ansvaret for  
vedligeholdelse af i alt seks af AAB’s afdelinger

T.v. Niels Thomsen, TBS, som her aftaler 
opgaven med Carsten Friis og de to svende.

Sommertiden er forbi, så nu skal havemøb-
lerne sættes ind i skuret.

Martin tømmer beholderen til opsamling af 
regnvand inden frosten sætter ind.

Genboen Michael er ved at fjerne nogle 
nøddebuske, og vil gerne have en ny hæk.
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plænetraktoren. Men Martin finder en 
sækkevogn, som kan løfte den så me-
get, at der er plads til donkraften. 

Hjulet sidder godt fast, men det lyk-
kes Martin at få løsnet møtrikkerne. 

”Det var vist ikke lykkedes for en 
gymnasieelev”, lyder det tørt fra Martin.

Så ringer Carstens telefon. Det er en 
beboer på Granvænget, som har proble-
mer med aftrækket fra sit toilet.

”Vi er i Stoholm i dag, men på 
Granvænget i morgen. Kan det vente så 
længe”, spørger Carsten. 

Det kan det heldigvis godt. Så nu kan 
de omsider komme i gang med at slå 
græs – Martin med den lille motorplææ-
neklipper og Casten med plænetrakto-
ren. Det er han skrap til. 

Så er det spændende, om der snart 
bliver behov for at udskifte havetrakto-
rens plæneklipper med den roterende 
fejekost, som bruges til snerydning, når 
det er nødvendigt. 

Det var stort set ikke tilfældet sidste 
vinter, men de første tre år af deres an-
sættelse måtte Carsten og Martin tidligt 
op for at rydde sne, så der var adgang 
for hjemmeplejen, og for de beboere, 
der skulle på arbejde.

Ansvar for seks afdelinger
I dag er de færdige på Bakkevej ved 
godt middagstid. Resten af dagen 
bruges på Granvænet og Fyrrevænget, 
hvor der altid er noget at lave. Her er de 
fast hver tirsdag hele dagen. Onsdag er 
de i Hald. Ugens øvrige dage gælder det 
Lundøvej i Kirkeby, Bådsgårdsvej i Hald, 
Plejehjemmet Bøgely i Hald og arealerne 
ved kontoret på Marius Jensens Vej.

Det meste ukrudt fjernes manuelt, 
mellem fliserne bl.a. med en lille skrue-
trækker. Sprøjtegift anvendes kun på be-

fæstede arealer og i begrænset omfang.
Både Martin og Carsten har været an-

sat siden oktober 2009. Den nu 65-årige 
Martin dengang som afløser i de fleste 
afdelinger, mens Carsten, der netop har 
rundet de 60 år i november startede 
med ansvar for afdelingerne på Fur og 
i Breum. Han var i over 30 år ansat på 
slagteriet i Skive indtil det brændte, 
mens Martin tidligere gennem 35 år var 
ansat på Skamol på Fur.

Varevognen bruges som rullende værksted 
og til transport af plænetraktor og -klipper.

Carsten Friis er skrap til at manøvrere, når 
han slår græs med havetraktoren 

Carsten Friis (øverst) og Martin Boll 
hjælpes ad med at skifte det punkte-
rede hjul på havetraktoren, men må 
have fat i en sækkevogn for at få plads 
til donkraften.
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Skive Andelsslagteri – en forsvunden arbejdsplads

Af Niels Mortensen,  
Skive Byarkiv 

Sallingboerne var hurtige 
til at reagere, da tanken 
om at oprette andels-
foreninger til at drive 
landbrugets virksomhe-

der første gang blev søsat i 1882, hvor 
andelsmejeriet i Hjedding blev oprettet 
som landets første. 

Der gik kun tre år, før andelstanken 
nåede bønderne i Ramsing, der i 1885 
oprettede Skiveegnens første andelsmejeri. 

I 1887 oprettedes Danmarks første 
andelssvineslagteri i Horsens, og denne 
idé nåede frem til Skiveegnen allerede 
året efter, hvor en række bønder på 
egnen tog initiativ til at tegne svin til et 
andelssvineslagteri i Skive. 

Privat firma kom i forkøbet
Planerne led skibbrud i 1889. Den 6. 
august 1889 købte det engelske firma 
R.H. Thompson, Corderoy & Co. ca. en 
tønde land jord ved Brårupgade (nr. 16) 
lige overfor den daværende hovedbane-
gård og opførte her et privat svineslagteri. 

Skive Svineslagteri, der kunne slagte 
1.500-2.000 svin om ugen, begyndte 
slagtningerne den 3. december 1889, så 
det havde ikke taget langt tid at opføre 
en slagteribygning. De slagtede svin 

blev sendt til England via Esbjerg eller 
Ålborg. Skive Svineslagteri beskæftigede 
ved starten 40 mand og var dermed 
Skives største virksomhed. 

Åbningen af det private slagteri fik 
landmændene til at opgive planerne om 
et andelssvineslagteri – man vurderede, 
at der ikke var plads nok til to svineslag-
terier i Skive. 

Det lykkedes i 3. forsøg
Tanken om et andelsslagteri var dog 
ikke opgivet. I 1898-1899 prøvede man 
igen, men det lykkedes ikke at tegne 
svin nok til, at der kunne anlægges et 
rentabelt slagteri. Først i tredje forsøg 
lykkedes det at tegne svin nok, så man i 
1902 kunne stifte Skive Andelsslagteri.

Andelshaverne kom fra hele Skiveeg-
nen samt Mors og Viborgegnen. Samme 
år brændte Jens Christensens Mølle-
byggeri og Savskæreri i Brårupgade 3. 
Andelsslagteriet købte brandtomten og 
fik derved en optimal placering lige ud 
til godsbanegården, så man bogstavelig 
talt kunne køre svinekroppene lige ud i 
godsvognene til Esbjerg!

Det første svin på Skive Andelsslagteri 
blev slagtet den 19. juni 1903. Det ny-
opførte slagteri var Skives mest moderne 
virksomhed med egen dampmaskine, 
eget gasværk og elektricitetsværk, der 
også leverede strøm til andre virksomhe-

der ved Brårupgade, og rundt på slag-
teriet stod der elektrisk drevne motorer, 
der trak slagteriets maskiner. Det gjorde 
slagtningen meget mere effektiv end på 
Skive Svineslagteri, hvor det hele foregik 
med håndkraft. 

Slagteprocessen
Skive Folkeblad beskrev den første slagt-
ning på Skive Andelsslagteri således: 
”Fra folden bliver grisen ved maskinkraft 
hejset op i bagbenene; den får sit stik, 
skråler – hvad enhver anden i samme 
situation også ville gøre – skoldes – skra-
bes – svides i ca. ½ minut i en cylinder-
formet Dawson gas-svideovn.…

Når den slipper ud herfra, er den 
ganske dejlig solbrændt, men den 
stærke brune farve forsvinder under et 
hedt styrtebad og en skrap behandling 
af kosten, hvorefter dyret renskrabes og 
skæres op i bugen, befries for tarme og 
indvendige dele, der sorteres. Så skylles 
den ren indvendig med koldt vand, skæ-
res op i ryggen, vejes og stemples og 
løber ind i svalegangen – ad glidestan-
gen naturligvis. 

Når den her i nogen tid er blevet 
tilstrækkelig afkølet efter den varme om-
gang, parteres den og kommer så styk-
kevis ind i køle- og salterummene, hvor 
der var isnende koldt.” Og herfra gik 
turen over i godsvognene, der blev kølet 

med is, og videre til havnen i Esbjerg.
Slagteprocessen, som den er beskrevet 

her, foregik stort set på samme måde – 
men naturligvis med flere maskiner og 
andre hjælpemidler – i de 105 år, der 
blev slagtet svin på Skive Andelsslagteri.

Nye slagerier i Nykøbing og Vibog
Andelshaverne havde kun bundet sig til at 
levere svin til Andelsslagteriet i 10 år, og 
det betød, at der skulle ske en ny tegning 
af svin for en ny 10-årig periode i 1913. 

Nytegningen gik uden problemer, 
men andelshaverne på Mors benyttede 
lejligheden til at skille sig ud og starte 
deres eget andelssvineslagteri i Nykø-
bing, mens andelshaverne på Viborgeg-
nen gik over til andelsslagteriet i Viborg, 
der var oprettet i mellemtiden. 

I de sidste år af 1. verdenskrig blev 
slagteriet udvidet med kreaturslagteri, 
pølsemageri og destruktionsanstalt, og 
dermed kom Skive Andelsslagteri ind 
i en vækstperiode, der kulminerede i 
slutningen af 1920’erne, hvor man nå-
ede op på 100 ansatte og en foreløbig 
rekordomsætning. 

Skive Slageri blev overtaget
1930’erne og 1940’erne bragte tilbage-
gang for slagteriet, og først i 1950’erne 
steg aktiviteten på slagteriet igen, så der 
blev overskud til nye aktiviteter. I 1950 

Over 700 ansatte indtil den store brand i 2007, der året efter medførte lukningen.
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købte Skive Andelsslagteri den private 
konkurrent på den anden side af Brå-
rupgade og nedlagde den, og i løbet af 
1950’erne og 1960’erne gennemførtes 
en gennemgribende modernisering 
af slagteriet, så man nu kunne slagte 
400.000 svin om året. 

Fusioner startede med Jutland
I 1970’erne begyndte en centraliserings-
proces på slagteriområdet, og det kom 
andelsslagteriet til at nyde godt af flere 
årtier. Viborg (i 1972) og Morsø (i 1976) 
gik sammen med Skive Andelsslagteri, 
der efter den sidste sammenslutning 
skiftede navn til ”Jutland-slagterierne”.

”Jutland” blev Danmarks 7. største 
slagteri med tilsammen over 700 an-
satte, heraf 410 i Skive. Centraliseringen 
fortsatte – i 1990 sluttede ”Jutland” 
sig sammen med Vestjyske Slagterier 
i Struer, og dermed opstod Danmarks 
næststørste slagteri. Men det var endnu 
ikke slut med centraliseringen: 

I 1998 fusionerede en række af 
landets største slagterier, bl.a. Vestjy-
ske Slagterier, under navnet ”Danish 
Crown”. Hermed skabtes en storkon-
cern, der foretog langt hovedparten af 
slagtningerne i Danmark.

I 2003 flyttedes pølsemageriet fra 
Skive til Sdr. Borup ved Randers, men 
selvom der nedlagdes 49 stillinger ved 

denne lejlighed, var slagteriet stadig 
Skives største private arbejdsplads med 
ca. 700 ansatte. To år senere lukkede 
også kreaturslagteriet, og det kostede 
54 stillinger på slagteriet.

Katastrofen
Den 16. juli 2007 om eftermiddagen 
skete katastrofen! Der udbrød en stor-
brand på slagteriet, som midlertidigt 
satte slagteriet i stå. 

Takket være en stor indsats fra med-
arbejderne lykkedes det dog hurtigt at 

få slagteriet i gang igen, men Danish 
Crown modtog på landsplan et faldende 
antal svin samtidig med, at man havde 
bygget et moderne, gennemrationalise-
ret storslagteri ved Horsens. 

Ledelsen af Danish Crown besluttede 
at indskrænke, og det kom til at gå ud 
over slagteriet i Skive, der blev lukket. 

Den 18. juni 2008 – på en dag nær 
præcis 105 år efter slagtningen af den 
første gris - blev det sidste svin slagtet 
i Skive. Efter lukningen fik en del af 
medarbejderne nyt arbejde hos Danish 

Crown i Herning.
Siden har det store slagterikompleks 

stået tomt. Forfaldet satte ind, mens 
Danish Crown og Skive Kommune for-
handlede om områdets fremtid. 

Først for nylig her i 2017 er der 
indgået en principaftale, som indebærer 
at Skive Kommune køber en stor del af 
grunden, når den er ryddet og renset 
for evt. forurening. 

Ved købet åbnes der mulighed for at 
udvikle en helt ny bydel på begge sider 
af Brårupgade – ned mod åen. 

Personalet på Skive Andelsslagteri i 1904 – året efter slagteriets åbning. Slagteriet havde i alt 27 ansatte, og heraf arbejdede fem på slagte-
riets kontor (man kan se på tøjet, hvem det var!). En af slagteriarbejderne står med to svineblærer med fedt, mens en af står med en stang 
med pølser. Bemærk også svinet med slagteknivene på tønden og de to hunde, der var vigtige medarbejdere på slagteriet. De tog rotterne!
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Skive Musikskole klar til at føde nye talenter

Af Jens Utoft

Mest kendt i øjeblikket er selvfølgelig 
Mads Langer, men mange andre navne 
som Dunè, Brdr. Baumgartner i Popfil-
ter, medlemmer af Carpark North og 
Superheroes med Thomas Troelsen i 
spidsen ikke at forglemme har alle det til 
fælles, at de har startet deres musikalske 
karriere i Skive Musikskole.

Ikke alene den rytmiske, men også 
den klassiske musikundervisning har 
siden skolens start i 1968 udviklet mu-
sikalske talenter, hvoraf flere har fortsat 
via Musikalsk Grundkursus (MGK) til en 
uddannelse som professionel musiker 
eller underviser på et konservatorium.

Måske er der endnu flere på vej 
blandt de ca. 500 børn og voksne akti-
vitetselever (nogle er med på flere hold) 
fra hele Skive Kommune, som i øjeblik-
ket modtager musikundervisning på den 
kommunale Skive Musikskole.

Glæden ved musikken
Det er dog ikke i sig selv formålet, 
understreger musikskolens souschef og 
daglige leder, Anja Brejner Højgaard.

For hende er det vigtigste glæden 
ved musikken og det at lære at spille og 
synge sammen med andre.

Selv er hun læreruddannet i Skive 
med musik som linjefag og derefter ud-
dannet på Musikkonservatoriet i Århus.

Hun har undervist på Skive Musiksko-
le siden 1998, hvor hun gik på semi-
nariet. Her startede hun som timelærer 
med et juniororkester og et teorihold. 
Fra 2002-2016 var hun dirigent for Sal-
ling Koret i Oddense, og i 2007 startede 
hun Skivee-egnens Herrekor, som hun 
var leder af til sommeren 2016.

I nye lokaler, centralt placeret
Det seneste år er meget af Anja Brej-
ner Højgaards tid gået med planlægge 
indretning og flytning af musikskolen fra 
det lidt afsides liggende Resenlund til de 
nye lokaler i den gamle Kvicly-bygning 
i Asylgade, hvor skolen rykkede ind i 
august.

”Det har ikke i første omgang givet 
os mere plads, men en mere central 
placering, som har gjort det lettere for 
mange af vores yngre elever selv at 
komme til og fra undervisningen med 
offentlig transport,” mener Anja B. 
Højgaard.

I forhold til Resenlund er der også 
en markant forbedring med indretning 
af et lidt større lokale (128,5 kvm.) til 
rytmiske koncerter og rytmisk samspil. 

Et lidt større, tilsvarende lokale er som 
hidtil indrettet til klassiske koncerter.

Håbet er dog på et tidspunkt også at 
få indrettet et endnu større lokale midt 
i bygningen til koncerter, hvor der kan 
være plads til et endnu større publikum.

Elever og lærere er glade for de nye lokaler og den centrale 
beliggenhed i det tidligere bibliotek på Asylgade

Marie Schnoor-Madsen modtager eneundervisning i at spille 
saxofon. Hendes lærer er Trine Jensen-Gadegaard

8-årige Emilie Holmelund er lige begyndt i trommespil hos 
Anders Johansen. Derfor er hendes mor (t.v.) med i starten.

Ninna Liu kæmper med at lære de forskellige akkorder på 
den store akustiske guitar. Lucas Illanes viser hende hvordan.
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For alle uanset alder    
Musikskolen tilbyder en bred vifte af 
undervisning til alle borgere i Skive Kom-
mune i alderen fra 3 måneder og opefter. 

Det spænder fra musikalsk samvær  
for mor/barn over musikalsk forskole til 
egentlig soloundervisning og til kor- og 
ensemblespil.

Skive Musikskole tilbyder også MGK-
undervisning via MGK-midtvest for ele-
ver i alderen 14-25 år. Kurset varer 3 år 
og forbereder eleverne til en konservato-
rieuddannelse.Det er statsfinansieret.

For deltagelse i musikskolens egen 
undervisning betaler eleverne selv en 
1/3 af udgiften, mens kommunen og 
staten deles om resten.

Som noget specielt for Skive Musik-
skole er der for økonomisk vanskeligt 
stillede familier mulighed for at opnå fri-
pladser, takket være økonomiske bidrag 
fra private virksomheder og fonde.

Ellers koster 1/2 times individuel 
undervisning om ugen 4.400 kr. for 38 
uger for børn og unge under 25 år og 
240 kr. mere for voksne elever.

Et godt sted at starte
Hvis du endnu ikke er besluttet hvil-
ket instrument, du ønsker at spille på 
er Musikalsk Rundfart et godt sted at 
starte. Her vil du stifte bekendtskab med 
forskellige instrumenttyper, primært de 

gængse orkesterinstrumenter.
Her bliver eleverne inddelt i hold på 

fire elever med hver deres instrumental-
lærer tilknyttet. Hver gang mødes alle 

hold til fællessammenspil. Hørelære og 
nodelære indgår også i undervisningen.

En tilsvarende mulighed er ”Rock og 
Rul” med ”band-instrumenter” i stedet 
for klassiske instrumenter. Her prøver 
man bas, guitar, sang, keyboard og 
trommesæt. Efter et år er man i begge 
tilfælde parat til soloundervisning på det 
ønskede instrument og til at spille med i 
orkesterskolen.

Stort udbud af holdundervisning
Musikskolen tilbyder også en meget 
bred palet af holdundervisning som 
spænder fra tilbud for de mindste til kor 
for børn og voksne samt mange forskel-
lige ensembler og orkestre. 

Skive Musikskole har tilknyttet over 
30 kreative og veluddannede lærere, 
der udover at besidde stor faglighed og 
iderigdom, har ressourcer til at omsætte 
det praktisk i musikskolens liv.

”Vi lægger vægt på at supplere vore 
faste aktiviteter med et anderledes 
”twist” og samarbejder med kulturinsti-
tutioner og spillesteder, både lokalt og 
på landsplan og planlægger aktiviteter, 
der fortsat gør Skive Musikskole til et 
sted, hvor det er sjovt, og musikalsk 
udfordrende, at udfolde sig”, fortæller 
Anja Brejner Højgaard.

Læs mere om musikskolens mange 
tilbud på www.skivemusikskole.dk.

Skive Musikskoles souschef og daglige 
leder, Anja Brejner Højgaard foran ind-
gangen til de nye lokaler på Asylgade
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Ny bog om Egeris-grundlægger

Af Jens Utoft

Det er efterhånden de 
færreste, der har en per-
sonlig erindring om Skives 
navnkundige tidligere 
borgmester, Woldhardt E. 
Madsen, som gennem en 

menneskealder satte meget markante 
præg på byens udvikling, og som de 
fleste af byens daværende indbyggere 
var på fornavn med. 

Men læsere af ”De gamle nyheder” i 
Skive Folkeblad er gennem årene stødt 
på hans navn talrige gange, og som en 
af de få danskere opnåede han i levende 
live at få opkaldt en gade efter sig, 
Woldhardt Madsens Allé i Egeris, som 
var et af mange initiativer i hans tid som 
borgmester.   

Den 1. oktober 2017 var det 50 år 
siden, at Woldhardt Madsen gik af som 
borgmester i Skive købstad efter 31 ½ 
år på posten. 

Allerede som 34-årig blev han landets 
dengang hidtil yngste borgmester. Han 
fik en enestående betydning for Skives 
udvikling fra en indeklemt lille købstad 
med stor arbejdsløshed og mangel på 
boliger, til en moderne, mellemstor 
købstad med stor økonomisk aktivitet 
og øget skattegrundlag. 

Det er baggrunden for, at fhv. lektor 

Helge Stavnsbjerg, Skive, gennem flere 
år har samlet materiale til en bog, som 
nu udgives af Limfjordsforlaget i Skive.

Blandt kilderne er Woldhardts Mad-
sen nedskrevne erindringer fra 1981, 
arkivmateriale fra Byhistorisk arkiv, 
byrådets forhandlinger, de fire lokale 
aviser, protokoller fra Socialdemokratiet, 
fagbevægelsen, ungdomsorganisationer, 
scrapbøger fra de to redaktører på Skive 
Folkeblad, Carl Hansen og Elin Hansens 
med udklip fra dagens spørgsmål, den 
trykte litteratur om Danmarkshistorien i 
perioden og den lokale ret omfattende 
litteratur om købstadens historie.

Boliger og arbejdspladser
Helge Stavnsbjerg fortæller her om bag-

grunden for bogprojektet:
”Woldhardt Madsens 

vision var at skabe en ny, 
større Skive købstad, hvor 
der ikke længere var stor 
arbejdsløshed og mangel 
på boliger. Midlerne hertil 
var bl.a. en flytning af banegården og 
udbygning af et nyt vejsystem med di-
verse broer m.m., indlemmelse af Skive 
Landsogn (Egeris, Glattrup, Bilstrup og 
Svansø), samt tiltrækning af statsmidler 
til et stort boligbyggeri, seminarium, 
gymnasium, øvrige ungdomsuddannel-
sesinstitutioner og kaserne m.m.

Woldhardt Madsen position i Skive 
byråd var enestående, idet han i mange 
år indtog samtlige væsentlige formands-
poster i købstaden. Samtidigt var han 
formand for Skive Sygehus og medlem 

af Viborg Amts sygehusudvalg. Og ikke 
mindst formand for Købstadsforeningen 
i Danmark fra 1950 til 1967. 

Hans enestående flid, interesse for 
kommunale emner, evne til at nå politi-
ske mål gennem forhandlinger, kontak-
ter og netværk gjorde ham til en helt 
enestående politisk personlighed. 

Han var utrolig populær blandt bor-
gerne (vælgerne). Alle kunne komme 
og ”snakke med Woldhardt” på borg-
mesterkontoret. Særlig besættelsesårene 
styrkede Woldhardt Madsens position 
som Skives førstemand.”

Bogen er på 160 sider med talrige 
illustrationer. Den koster 200 kr.

Fhv. studielektor Helge Stavnsbjerg har skrevet en 
bog om Skives fhv. borgmester Woldhardt Madsen  

Woldhardt Madsen fik skabt en ny, større 
Skive Købstad, ikke mindst med indlemmelse 
af Egeris-området, her set fra luften i 1965.
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Af Gert Holm,  
forretningsfører i AAB

Boligforeningen har gen-
nem deltagelse i Bytin-
get i KCL i maj måned 
involveret os i etablerin-
gen af foreningen Skive 

Å-Marked. Foreningen holdt stiftende 
generalforsamling den 21. august 2017, 
hvor jeg og vores næstformand, Jan 
Sørensen, blev en del af bestyrelsen. 

Formålet med Skive Å-marked er at 
afholde af almene og kulturelle arran-
gementer/events, herunder afholdelse 
af torvemarked i det geografiske om-
råde imod Skive Å i en radius af 200 
m fra jernbanebroen over Skive Å ved 
adressen Ågade 4, 7800 Skive. I første 
omgang på den side af åen hvor Søn-
dercenteret ligger.

Gratis adgang for alle
Alle arrangementer, events og torvemar-
keder skal have et almennyttigt sigte for 
Skive Kommunes borgere med gratis 
adgang for alle.

Konceptet består af flere steps. Det 
første vil være at anskaffe boder, som 
fra 2018 kan sikre marked hver lørdag i 
sommerhalvåret. 

Det næste step vil være at etablere 
”sidde- og opholdsplads” langs åbrin-

ken ud for Søndercenteret. 
Anlægget vil være offentligt tilgæn-

geligt og kunne benyttes af alle hele 
døgnet og hele året rundt. 

Tankerne går på at imitere naturen, 
skabe rustikke rum, fx have et afsnit 
med græs, et andet med sand og et 
tredje med grill á la det, man har på 
Strandtangen. Det skal kunne holde til 
noget, gerne maritimt og tænkt ind i 
Big Blue og Skive Kommunes ønsker om 
at være en grøn kommune.

En del af fornyelsen af Skive by
Visionen for Skive Å-marked er at ud-
gøre en aktivitet der gør en forskel, og 
blive en del af fornyelsen af Skive By.

Skive Å-Marked vil være en aktivitet, 
som brander Skive by, trækker borgere 
til og skaber liv i området ved åen, nær 
Søndercenteret og jernbanebroen.

Aktiviteterne i området, markedet og 
muligheden for at blive en del af natu-
ren, sidde ”på”/”ved” åen, vil være så 
forskelligartede, at de har interesse for 
borgere og turister i alle aldre.

Markedet vil med salg af lokale kva-
litetsvarer være en del af brandingen af 
Skive og være et godt eksempel på det 
rene liv, som Skive Kommune gerne vil 
være kendt for. 

Aktiviteterne i form af markedet, 
events og øvrige tiltag ved åen i ”hot 

spot” området og i sammenhæng med 
tiltag ved Hotel Skivehus og Lidl-områ-
det svarer til de tanker, der er født i Big 
Blue om at ”sy” Skive by sammen. Skive 
Å-marked realiserer i fuld skala Big Blue i 
området ved Skive å og jernbanebroen.

Markeder har hidtil kun været af-
holdt ”oppe” i byen, på Rådhustorvet 
eller Posthustorvet. Den nye forenings 
håb er, at Skive Å-Marked vil skabe liv 
i området ved åen og blive et nyt sted 
at mødes, når man alligevel skal ind og 
handle lørdag formiddag.
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AAB er involveret i etablering 
af et Skive Å-marked

Arkitekt Dorte Sigh har udarbejdet ovenstå-
ende skitse for Skive Å-marked. Der laves en 
spuns- eller betonvæg som højtvandssikring 
i min. kote 2,5 m som overgang mellem 
åbrink og belægning, og med permanente 
bænke og terrasser, som skaber mulighed 
for ophold ud over åbrinken. 
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Da Lizzy Kristiansen for ti år siden flyt-
tede ind i en af AAB’s ældreboliger på 
Møllegården syntes hun, der var lidt 
bart ude foran de sydvendte vinduer.

Derfor købte hun nogle små horten-
siaer, som siden da har vokset sig store 
og flotte.

”Det skyldes ikke mindst en god og 
kærlig pleje fra vores vicevært, Leif Hau-
bro, erkender Lizzy Kristiansen.

Hun er i det hele taget meget glad 
for at bo i afdelingen på Møllegade, 
hvor der også er en meget flot og vel-
holdt gårdhave med mange forskellige 
blomster og buske, som Leif Haubro 
ligeledes tager sig kærligt af.
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Råhygge i Ringparken
Flagene var på plads, da afdelingsfor-
mand Ruth Jensen skulle klippe den 
røde snor.

Den 12. august havde bestyrelsen for 
afdelingen i Ringparken nemlig inviteret 
beboerne i afdelingen til indvielse af 
den nye overdækkede grillplads med 
tilhørende borde og bænke.

Her kan afdelingens beboere benytte 
de to grill, der normalt opbevares i et af 
kælderrummene.

Samtidigt er der også opsat en ny 
trampolin. Den er af sikkerhedsmæssige 
grunde – for at undgå faldulykker og at 
undgå, at den blæser væk i stormvejr – 
gravet ned i jorden

I dagens anledning inviterede be-
styrelsen på en menu, der bestod af 
grillstegte pølser, brød og kartoffelsalat 
med en øl eller en vand til hver.

Ovenpå var der kaffe og kringle.
Godt en snes beboere mødte op for 

at deltage i arrangementet, der var be-
gunstiget af noget så sjældendt denne 
sommer som godt vejr.

Siden da har der været god brug for 
den nye overdækning, men trods det 
dårlige vejr er trampolinen bliver brugt 
flittigt af både børn, der bor i afdelin-
gen, og af besøgende.

Aase Nielsen fra afdelingsbestyrelsen 
har sendt os nedenstående billeder.

Lizzys flotte hotensiaer

Afdelingsformand Ruth Jensen klipper den 
røde snor til den overdækkede grillplads.

Værsgo, så er der serveret - grillpølser med 
brød, og derefter kaffe og kage.
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Nyttige navne, adresser og telefonnumre
Hovedbestyrelse
• Peter Hadrup, Bjarkesvej, (formand), 
• Jan Sørensen, Dalgas Allé, (næsttormand), 
• Leon Norup, Granvænget, 
• Birgitte Sørensen, Dølbyvej og 
• Bjarne Hansen, Islandsvej.

AAB-afdelinger
Skive: Bjarkesvej 6-134
Der er ikke valgt nogen afdelingsbestyrelse.
Kontaktperson: Carsten Fredsgaard Madsen. 
Vicevært: Henrik Bagger Eriksen, tlf. 2710 
9111 og Paw Villadsen, tlf. 2710 9116

Dalgas Alle 1-47
Afdelingsbestyrelse: Niels Jørgen Andersen 
(fmd.), Dorte Melgaard og Mohamad Mu-
stafa Bilal. 
Viceværter: Jens Kolding, tlf. 2710 9112, 
Michael Pedersen, tlf. 2710 9113, 
Bjarne Thorsager, tlf. 3076 5434,
Claus Justesen, tlf. 3076 5430 og
Jørgen Værden, tlf. 2710 9115.

Dalgas Alle 49-65
Afdelingsbestyrelse: Jan Sørensen (fmd.), 
Ove Andersen og Torben Manthai. 
Viceværter: Bjarne Thorsager, tlf. 3076 5434, 
Jens Kolding, tlf. 2710 9112, 
Michael Pedersen, tlf. 2710 9113,
Claus Justesen, tlf. 3076 5430 og
Jørgen Værden, tlf. 2710 9115.

Dølbyvej 6-38
Afdelingsbestyrelse: Birgitte Sørensen (fmd.), 
Lisbeth Nielsen og Elisabeth Krista Mikkelsen. 
Vicevært: Leif Haubro, tlf. 2710 9104

Finlandsvej 1-23 og  
Islandsvej 1-18
Afdelingsbestyrelse: Lena Mikkelsen (fmd.), 
Torben Frier og Leif Andersen. 
Viceværter: Henrik Bagger Eriksen, tlf. 2710 
9111 og Paw Villadsen, tlf. 2710 9116

Frederiksgade 19A-19D, 21-23 og 
Møllegade 18-52
Vicevært: Jan Dahl, tlf. 2710 9105

Fyrrevænget 1-89 og 
Granvænget 2-90
Afdelingsbestyrelse: Leon Norup (fmd.), Erik 
Larsen og Ingelise Svenningsen. 
Vicevært: Carsten Friis, tlf. 2710 9118 og 
Martin Boll, tlf. 3076 5431

Havnevej 19
Vicevært: Jan Dahl, tlf. 2710 9105

Holstebrovej 54-66
Jens Christensen (formand), Gisela Franke, 
Lis Filtenborg, Knud Kristiansen og Jette Han-
gaard. Vicevært: Leif Haubro, tlf. 2710 9104

Kirke Alle 4A-8D
Viceværter: 
Tonni Skov, tlf. 2710 9110, 
Lars V. Jensen, tlf. 2710 9109, 
Tommy Nielsen, tlf. 2710 9108 og 
Brian Pedersen, tlf. 2710 9117.

Kirke Alle 10-90, Egerisvej 9-53 og 
Gammelgårdsvej 2-11
Afdelingsbestyrelse: Jens Riis Bojsen (for-
mand), Henning Seindal, Benny Larsen, 
Benthe Kristensen og Asbjørn Høj Olesen. 
Viceværter: Tonni Skov, tlf. 2710 9110, 
Lars V. Jensen, tlf. 2710 9109, 
Tommy Nielsen, tlf. 2710 9108 og 
Brian Pedersen, tlf. 2710 9117.

Møllegade 7-77
Vicevært: Leif Haubro, tlf. 2710 9104

Møllestien 1 / Møllegade 3
Vicevært: Jan Dahl, tlf. 2710 9105

Mølletoften 2-48
Afdelingsbestyrelse: Grete Winter  (fmd.), 
Svend Aage Nielsen og Bodil S. Jensen. 
Viceværter: Henrik Bagger Eriksen, tlf. 2710 
9111 og Paw Villadsen, tlf. 2710 9116

Plejecenter Gammelgård
Viceværter: Tonni Skov, tlf. 2710 9110, 
Lars V. Jensen, tlf. 2710 9109, 
Tommy Nielsen, tlf. 2710 9108 og 
Brian Pedersen, tlf. 2710 9117.

Ringparken 1-10
Afdelingsbestyrelse: Ruth Jensen (fmd.), 
Bente Winther, Aase Nielsen, Ole Stefan 
Larsen og Margit Eskildsen. 
Vicevært: Bent Jakobsen, tlf. 2710 9107

Vestergade 9-11
Vicevært: Jan Dahl, tlf. 2710 9105

Breum, Jebjerg, Selde, Durup, Glyngøre 
og Fur
Viceværter: 
Allan Svane, tlf. 2710 9106 og Karsten 
Justesen,tlf. 2710 9103

Hald
Viceværter: Carsten Friis, tlf. 2710 9118 og 
Martin Boll, tlf. 3076 5431

Højslev Kirkeby
Viceværter: Carsten Friis, tlf. 2710 9118 og 
Martin Boll, tlf. 3076 5431

Stoholm, Bakkevej
Kontaktperson: Børge Schrøder
Viceværter: Carsten Friis, tlf. 2710 9118 og 
Martin Boll, tlf. 3076 5431

Skive Ungdomsboliger
Dalgas Kollegiet, Arvikavej
Viceværter: Jens Kolding, tlf. 2710 9112, 
Michael Pedersen, tlf. 2710 9113 
Bjarne Thorsager, tlf. 3076 5434
Claus Justesen, tlf. 3076 5430 og
Jørgen Værden, tlf. 2710 9115.

Gefionsvej
Viceværter: Henrik Bagger Eriksen, tlf. 2710 
9111 og Paw Villadsen, tlf. 2710 9116

Huginsvej
Viceværter: 
Henrik Bagger Eriksen, tlf. 2710 9111 og 
Paw Villadsen, tlf. 2710 9116

Kastanievænget
Afdelingsbestyrelse: Maja Jean Jakobsen, 101 
(formand), Rikke Cecilie Vemming, 85, Andi 
Holmfred, 43, Esben Balle Andersen, 83 og 
Mininnguaq Møller, 47. 
Viceværter: Jens Kolding, tlf. 2710 9112, 
Michael Pedersen, tlf. 2710 9113 
Bjarne Thorsager, tlf. 3076 5434
Claus Justesen, tlf. 3076 5430 og
Jørgen Værden, tlf. 2710 9115.
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En næsten ny kirke i Egeris

Budgettet lyder på ca. 30 mio. kr., men om det holder stik, er endnu uvist, for der er dukket 
uforudsete problemer op undervejs. Fx har det vist sig at forny alt over kælderniveau. Til 
gengæld er det ret sikkert, at en næsten ny kirke i Egeris står klar til indvielse til Pinse. Efter 
ombygningen vil kirken kunne rumme 470 kirkegængere i selve kirkerummet, svarende 
til næsten dobbelt så mange som hidtil. Også befolkningstallet i Egeris-området er blevet 

fordoblet, siden den moderne kirke i Egeris blev bygget og indviet i 1960. Så der kunne være 
trangt både i selve kirkerummet og i mødelokaler og køkken. Kirken fremstod da også noget 
slidt. Arkitektfirmaet »Regnbuen Arkitekter« fra Aarhus står for kirkens ombygning, der udfø-
res af det lokale byggefirma Ginnerup A/S. Byggeriet finansieres ved, at Egeris Sogn låner 30 
millioner i Viborg Stifts stiftsmidler.


