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Billigere fjernvarme i Skive

Af Peter Hadrup, 
formand for AAB

Den 9. september deltog 
jeg i Skive Fjernvarmes ge-
neralforsamling. Endnu et 
år med et pænt overskud 
på 8,1 mio. kr., hvortil 

skal lægges sidste års overskud på ca. 
10,7 mio. kr. Det samlede overskud 
indregnes i næste års budget.

Skive Fjernvarme har derfor valgt at 
nedsætte den variable varmepris med 
40 kr. pr. MWh.

Skive Byråd godkendte 27. Januar 
2015 et projektforslag fra Skive Fjern-
varme om etablering af en ny flisfyret 
varmecentral på Holstebrovej 101, samt 
udvidelse af nuværende forsyningsom-
råde. HMN Naturgas har efterfølgende 
indklaget Skive Kommunes godkendelse 
til Energiklagenævnet, og projektet er 
derfor udsat på ubestemt tid.

Med fokus på returvarmen er nedkø-
lingen faldet med 7 °C i forhold til året 
før. For de beboere, der afregner direkte 
med Skive Fjernvarme, kan man på 
deres hjemmeside følge sit eget forbrug, 
ligesom  man kan hente en app til sin 
mobil eller tablet, der viser det samme.

I vores etageejendomme er der man-
ge steder blevet installeret nye varme-

vekslere, således at man derigennem får 
en bedre styring af varmen, både den 
der kommer ind men også returvarmen.

Flere renoveringer i gang
På Holstebrovej er renoveringen af vores 
to ejendomme i fuld gang.

Det bliver som at få to nye ejendom-
me – hvor bliver det pænt. Men også en 
energiforbedring, som gerne skulle give 
et godt indeklima, og måske en varme-
besparelse. Lad os håbe at tidsplanen 
holder, men undervejs dukker der tit 
uforudsete ting op, som skal laves, og 
som kan skubbe tidsplanen en smule.

På Dalgas Allé er de gule blokke ved 
at være færdige med deres renovering, 
som forventes afsluttet sidst på året.

Bagefter skal vi i gang med en større 
renovering af de røde blokke på Dalgas 
Allé, og det er noget som beboerne 
ser frem til: Nye badeværelser med 
vaskemaskine og tørretumbler, ja det 

bliver dejligt for dem. Derudover også 
en større energiforbedring af facader 
og gavle. For tiden arbejdes der med 
projektbeskrivelse som så derefter skal 
sendes i udbud.

På et senere tidspunkt skal vi have set 
på vores etageejendomme i Egeris, også 
de trænger til en energirenovering.

Fornuftig udlejning
Udlejningen af vores boliger går godt, 
der er få ledige boliger så vi er godt 
tilfredse.

Bestyrelsen skal her i efteråret arbejde 
videre med helhedsplaner for de boli-
ger, vi har i oplandet.

Nybyggeri af 13 rækkehuse på Gam-
melgårdsvej lader vente på sig. Vi rykker 
til stadighed Skive Kommune, så vi kan 
komme i gang. Bygningerne og områ-
det ser efterhånden noget forfaldne ud.

På bestyrelsens vegne
Peter Hadrup

aa
b

Forsidebilledet: 
Der var trængsel mellem teltene, da Skives borgmester Peder Chr. Kirkegaard send-
te de næsten 1.800 deltagere afsted på den korte 2,7 km rute gennem Krabbesholm 
Skov til dette års Skive-Løbet søndag den 13. september. I alt omkring 4.000 deltog i 
de fire forskellige distancer, hvoraf den længste var en halvmaraton (godt 22 km).
For dem alle blev det en ualmindelig våd omgang, idet regnen allerede om lørdagen 
stod ned i stænger og dermed havde gjort start- og målområdet på Dyrskuepladsen 
ualmindelig smattet, selv om der blev kørt en del sand på.  Se mere side 4-5
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AAB inviterer til  
gratis motionsdag i KCL

Lørdag den 14. november kl. 18.00 – 
21.00 er alle beboere i AAB inviteret til 
gratis at prøve forskellige former for 
motion i Kulturcenter Limfjord. 

”Det sker som led i et nyt samarbejde 
mellem AAB og KCL, hvor vi i boligfor-
eningen ønsker at sætte fokus på sam-
menhængen mellem motion og et godt 
helbred”, fortæller AAB’s socialkonsulent 
Donald Stampe,

AAB råder denne aften over begge 
idrætshaller, badeland og motionscenter.

I Hal A tilbydes fodbold og hockey
i Hal B tilbydes badminton
I motionscentret er der biking, styrke-

træning, zumba, fitbox og TRX (øvelser 
i strop). 

I Badeland tilbydes svømning,, fx 
vandpolo og kajak, vandrutchebane 
m.v.

Forudgående tilmelding er nødven-
dig på email: aabmotion@gmail.com.

Angiv navn, adresse, telefon og antal 
deltagere.

Bassinet i Badeland kan også bruges til at øve sig i at ro kajak.

TRX består af en række øvelser, som 
udføres i en slags strop, der er ophængt i 
motionscentret.

Tidligere hed det spinning – nu kaldes 
det biking. Det foregår til høj musik på 
en motionscykel sammen med andre.

Årskort til KCL med stor rabat
AAB Boligudlejning har som den hidtil 
eneste boligforening indgået en rabataf-
tale med Kulturcenter Limfjord.

Aftalen indebærer, at alle beboere i 
AAB for 2.000 kr. kan købe et årskort 
med fri adgang til KCL Motionscenter 
og Badeland alle dage, samt til badmin-
ton to gange om ugen i hal B. 

Et årskort koster til KCL koster nor-
malt 3.000 kr., så der er altså 1.000 kr. 
at spare. Månedskort koster 300 kr.

Årskort bestilles hos Lene Rasmussen 
på AAB’s kontor og betales i KCL.

Med kortet følger et medlemsnum-
mer, der giver adgang til at tilmelde sig 
til de forskellige hold i motionscentret 
via KCL’s hjemmeside. 

Ud over Badeland har KCL Motion 

byens største udbud af motionshold 
med kompetente instruktører.

Blandt de mange holdaktiviteter, 
man kan deltage i, kan nævnes:

Biking, Bodytoning, Circuit-træning 
Cross Dance, Fitbox, Mave/Balle/Lår-
træning, Multifitness, Pilates, Push 
Puls, Seniormotion, Stærke skuldre & 
nakke, Sund & stærk ryg, TRX Motion, 
Udstrækning, Yoga Motion og Zumba 
Fitness. Snart kommer der også Senior 
Fitbox (40+) og Multifitness. 

I Bandeland er der tilbud om Baby-
svømning, Træning for gravide, Træning 
i varmvandsbassin og Vandaerobic.

Du læse mere om de enkelte på 
http://kclimfjord.dk/hold under holdbe-
skrivelser.
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Idrættens uundværlige ildsjæle

Af Jens Utoft

Sport og idræt har altid fyldt meget i til-
værelsen for ægteparret Anne Marie og 
Henning Rasmussen og deres tre børn.

Ikke bare som aktive sportsudøvere, 
men i de seneste mange år også som 
nogle af de mange trofaste, frivillige 
hjælpere, der er en forudsætning for 
at Skive Atletik og Motion har kunnet 
påtage sig at arrangere det ene store 
stævne og motionsarrangement efter 
det andet.

Senest var ægteparret fra Dalgas Allé 
57 – som altid – på plads blandt de ca. 
150 frivillige, klubben trækker på ved 
Skive-løbet i 2. weekend af september. 

Om søndagen tog Anne Marie sig af 
bl.a. eftertilmeldinger i informations-
teltet. Dagen forinden var hun en af 
hjælperne ved de danske ungdomsme-
sterskaber i atletik for hold på stadion 
med ca. 300 deltagere..

Henning havde ugen igennem travlt 
med opbyning af start og målområdet på 
Dyrskuepladsen, samt opmærkning af de 
fire løberuter og med at kontrollere, at de 
ca. 30 bomme på ruten kunne låses op.   

Godt kammeratskab
”Vi hjælper gerne, hvor der er brug for 
det – både på stadion og i atletikhallen”, 
siger parret samstemmende.

De er stort set Involveret i alle stæv-
ner, hvor SAM er arrangør, ligesom de 
er med i klubbens 60+ afdeling, der 
laver et stort arbejde for klubben, både 
på stadion, i hallen og i cafeteriaet.

Begge betaler desuden 500 kr. i kon-
tingent om året som motionister i SAM, 
men kan så også anvende alle klubbens 
faciliteter, når det passer dem.

Til atletikstævner skal den arrange-
rende klub stille med både officials og 
praktiske hjælpere. Klubben råder tillige 
over mange frivillige trænere til de ca. 
150 børn og unge, der dyrker atletik i 
klubben. De mange talenter og mange 
ildsjæle betyder, at klubben i forhold til 
byens størrelse er højt placeret i ung-
domsrækkerne.

Men det kniber med at holde på 
talenterne, når de skal i gang med en 
uddannelse i de større byer.

Egentlig er det utroligt, at man kan 
få så mange frivillige til at stille op, for 
ingen af dem får løn, og det er nok ret 
afgørende, for det giver et utrolig godt 
kammeratskab.

”Stadion sørger for rengøringen, så vi 
skal bare rydde op”, siger Anne Marie.

Hun er selv aktiv som deltager i en lø-
begruppe, der hedder 5+ slow. Her går 
de ikke op i tiden og løber ikke stærkere 
end at de kan snakke med hinanden 
undervejs. Desuden deltager hun i den 
gåtur for beboerne i AAB’s afdeling, som 
gennemføres hver tirsdag formiddag.

Henning har været med i SAM siden 
1972, hvor Skive-Løbet startede – både 
som løber og på sidelinien som hjælper.

Cykelrytter på eliteplan
Som ung var det imidlertid cykelspor-
ten, der trak i den nu 71-årige Henning 
Rasmussen. Han har været med i Skive 
Cykle Klub siden 1961.

Han startede samtidigt med Benny 
Pedersen, men nåede dog aldrig så 
langt som ham i landevejsløb.

Det gjorde han derimod i cykelcross 
(terrænkørsel), hvor han både var dansk 
mester og deltog fire gange i VM.

Dengang var Danmark ikke så langt 

Anne Marie og Henning Rasmussen er blandt de ca.150 frivillige,  
der hjælper ved de store atletikstævner og motionsarrangementer.
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fremme i denne sport som nu, så højeste 
placering ved VM var som nr. 26. Men 
æsken med medaljer, han har vundet 
gennem årene, er alligevel ganske tung.

Og cykler, det gør han fortsat, både 
på mountainbike og på en rigtig racer-
cykel. Han har kørt mange motionsløb 
og 24 timers løb gennem tiden.

Veteraner i AAB
Anne Marie og Henning har boet på 
Dalgas Allé 57 siden 1.12.1973, og det 
er de rigtig glade for. De flyttede ind i 
den nyopførte lejlighed to år efter at de 
havde fået deres ældste søn, Jess. De 
første år var Anne Marie hjemmegående 
for at passe parrets tre børn.

”Det er et trygt sted at bo, fordi vi 
passer på hinanden. Vi nyder også den 
gode udsigt, de dejlige omgivelser og 
at boligforeningen hele tiden sørger for 
vedligeholdelse og forbedringer, både 
ude og inde”, siger Anne Marie. 

”Det betyder, at vi kan bruge vores 
tid på de ting, som interesserer os, og at 
vi kan blive boende, selv om helbredet 
skulle svigte, idet der er elevator i hele 
afdelingen”, tilføjer hun.

Hun har tidligere været med i både 
afdelingsbestyrelsen og i AAB’s hoved-
bestyrelsen, som hun forlod i 1989, da 
hun begyndte at arbejde fuldtids som 
installationsassistent for det daværende 
Skive Elværk, som senere blev til Energi-

Midt. Hun stoppede, da administratio-
nen blev flyttet til Silkeborg.

Alle tre børn har dyrket sport. Den 
yngste af børnene, der nu er 35 år og 
bor i København, var den første kon-
traktspiller på SIKs fodboldhold.

Nu er det børnebørnene, der dyrker 
atletik og sport – en af dem som elite-
svømmer i Poseidon. Tilsammen har de 
tre børn foreløbigt leveret syv børne-
børn i alderen 20 år til 16 måneder.

To af dem bor i København, så de 
udløser af og til en tur med DSB.

En bil har familien nemlig ikke haft 
siden de flyttede ind på Dalgas Allé. Og 
de savner den ikke.

Kolonihave i Lundbro
Gennem næsten alle årene har parret i 
øvrigt haft kolonihave i Lundbro vest for 
Herningvej. Da Anne Marie var hjemme-
gående ydede den et vigtigt bidrag til 
husholdningsbudgettet.

De dyrker da fortsat lidt kartofler, 
jordbær og rødbeder, men nu er haven 
mest til hygge – ikke mindst efter at de 
sammen med to af børnene, der har 
haven ved siden af, for 11 år siden gik 
i gang med at bygge et havehus på 30 
kvm. med køkken og med mulighed for 
overnatning i sommerhalvåret.

Børnenes kolonihave er indrettet som 
legeplads til børnebørnene, som trods 

aldersspredningen har stor fornøjelse af 
hinanden.

Anne Maries mor på 96 år bor dejligt 
tæt på lige i nabolaget i Dalghas Allé nr. 
65. Hun er fortsat frisk, klarer sig stort 
set selv, strikker og hækler og følger 
med i både radio, tv og aviser.

Selv om de seneste uger har været 
hektiske med arrangementer i Skive 
Atletik og Motion, er både Henning 
og Anne Marie klar til at stille op igen, 
næste gang, der er brug for dem.

Anne Marie og Henning Rasmussen bor 
yderst i nr. 57 og har derfor indrettet de-
res del af gangen til en hyggelig forstue.

T.h. har Henning Rasmussen fundet 
en af sine cykler frem fra skuret. 
Han cykler dog ikke uden hjelm.
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En skole for resten af livet

Af Jens Utoft

Selv om det normalt 
koster mellem 37.000 og 
62.000 kr. for et år, er der 
fortsat rift om et ophold 
på Salling Efterskole i 
Jebjerg. I mange familier 

er det nemlig en tradition gennem flere 
generationer, og en stor del – faktisk 
omkring 40 % – er fra Skive-egnen.

I visse tilfælde er der dog mulighed 
for at søge støtte til et ophold hos hjem-
kommunen, ligesom skolen kan yde 
legater til børn af enlige forsøgere.

Allerede i februar var samtlige 166 
pladser besat. Der er lidt flere piger end 
drenge, og de fleste går 10. klasse. Men 
skolen satser på mindst 40 elever i 9. 
klasse med max 23 i hver klasse. Der er 
endnu ledige pladser næste skoleår.

Afklaring af fremtiden
”Især vores ældste elever bruger ophol-
det til at afklare deres fremtid, herunder 
valg af ungdomsuddannelse, og mange 
skifter retning, mens de er her”, fortæl-
ler skolens forstander Leif Lundsgaard.

Indholdet i undervisningen er det 
samme som i folkeskolen, men efter-
skolen tilbyder meget mere, herunder 
tilbud om at dyrke fritidsinteresser og 
især muligheden for at få nye venner. 

Skolen er nemlig åben hele døgnet 
med undervisning og aktiviteter fra kl. 
7.50 morgen til kl. 17.15 eftermiddag. 
Efter aftensmaden skal der læses lektier.

Tre af skolens i alt 20 lærere står klar 
til at hjælpe indtil midnat, men der skal 
være ro på værelserne fra kl. 23.00.  

Oprindeligt en højskole
Salling Efterskoles blev oprindeligt 
startet som grundtvigsk højskole helt 
tilbage i 1884. Siden 1921 har det været 
efterskole - indtil for fire år siden under 
navnet Salling Ungdomsskole. Det blev 
ændret for ikke at forveksle skolen med 
en kommunal ungdomsskole.

Skolens formål er at drive en grundt-
vigsk efterskole inden for rammerne af 
de gældende love for de frie kostskoler 
med særlig vægt på at 
•  udvikle eleverne ved at vægte faglige 

kundskaber højt 
•  fremme elevernes kreative og prakti-

ske kunnen ved at vægte gymnastik, 
musik, håndværks- og idrætsfag højt 

•  skabe samvær og fællesskab, som 
bygger på tillid, tryghed og frihed 
under ansvar 

•  fremme elevernes medansvarlighed.
Det med det grundvigske betyder 

ikke, at religion fylder ret meget i dag-
ligdagen.

”Men vi har dog ligesom mange an-

dre skoler fælles morgensang og Fader-
vor hver dag”, fortæller Leif Lundsgaard. 

Undervisning som i folkeskolen
Salling Efterskole tilbyder undervisning i 
alle folkeskolens fag i 9. og 10. klasse.

I de almindelige obligatoriske skole-
fag, undervises 9. og 10. klasse hver for 

sig. I 9. klasse er der i nogle af fagene 
niveaudelt undervisning.

I både 9. og 10. klasse kan man til-
vælge engelsk på højt niveau.

For 10. klasses elever har skolen 
desuden et spændende fagligt alternativ 
med international projektklasse. 

Der er fem ugentlige gymnastiktimer 
og mulighed for tilvalg af yderligere fire 
ekstra idrætstimer.

Der er mødepligt til undervisningen.
Ud over de almindelige skolefag kan 

eleverne vælge mellem otte linjefag:
• Fodbold
• Håndbold
• Springgymnastik
• Rytmisk gymnastik
• Fitness og Adventure
• Musik
• Design
• Animation og mediedesign

Personlig udvikling
Fitness- og Adventurelinien tilbyder en 
kombination af motion, friluftsliv, per-
sonlig udvikling samt teambuilding.

Faget indeholder kanosejlads, 
klatring, mountainbike, orientering, 
vandreture, kampsport, crossfit, samt 
basale friluftsmæssige færdigheder som 
båltænding og bygning af bivuak. 

Alt dette sat sammen, så elevene 
kommer til at udfordre sig selv fysisk, 

Mere end 160 elever tager folkeskolens 9. eller 10. klasse på Salling Efterskole i 
Jebjerg, som de fleste bruger til at afklaret deres valg af ungdomsuddcannelse.

Forstander Leif Lundsgaard.
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men også mentalt i specielt tilrettelagte 
samarbejdsøvelser. Undervisningen fore-
går udendørs 95 % af tiden og veksler 
mellem korte teoretiske oplæg og mas-
ser af praktiske øvelser.

Skolen råder over særdeles gode 
faciliteter med bl.a. springcenter, kunst-
græsbane og et nyt musikhus.

Seneste nybygning var springscen-
tret, som kostede 8,5 mio. kr. som blev 
færdigt for halvandet år siden. 

Det ligger i forlængelse af skolens 
idrætshal, hvor et elitehold fra Skive FH 

kommer en gang om ugen for at træne 
med skolens egne håndboldpiger.

Til spinning og klatrevæg suppleres 
med med faciliteter hos Jebjerg Event, 
ligesom skolen benytter golfbanen i Har-
revig til golf, der er et valgfag.

Flotte værelser
Elevværelserne er flotte og rummelige 
med plads til to elever – fire værelser er 
dog beregnet til fire elever.

Eleverne bestemmer ikke selv, hvem 
de vil dele værelse med. De får tildelt 

værelseskammerat ud fra de oplysnin-
ger, de på forhånd har opgivet om 
interesser og livsstil. Hvis nogen ikke kan 
fungere sammen, er det dog muligt at 
skifte i forbindelse med efterårsferien.

Skolen er åben altid – også i weeken-
derne, selv om der med enkelte undta-
gelser er mulighed for at rejse hjem. 

De få weekender, hvor eleverne skal 
være der, er fx Efterskolernes Dag, som 
lige er gennemført, og desuden et par 
gymnastikweekender. 

Til gengæld er der så nogle forlæn-

gede weekender, hvor det forventes, 
at eleverne tager hjem og fx får ordnet 
tandlægebesøg m.v.

Stabilt personale - god økonomi
Salling Efterskole er kendetegnet af en 
sund økonomi og et stabilt personale.

Skolen er en selvejende institution, 
hvis bestyrelse er udpeget af et re-
præsentantskab blandt medlemmer af 
skolens støtteforening.

Skolen omsætter årligt for ca. 25 mio. 
kroner og har en beskeden gæld.

Skolens forstander Leif Lundsgaard, 
der er uddannet lære fra Skive Semina-
rium, har selv været ansat i 32 år, hvoraf 
16 år som forstander. Også andre har 
været på skolen i mange år.

Gymnastiklærerne har dog ofte været 
unge, der har arbejdet på skolen i en 
kort periode efter at de har været på 
gymnastikhøjskole. Men i øjeblikket er 
to af gymnastiklærerne faktisk uddannet 
på lærerseminarium.

Ud over Leif Lundsgaard er der ansat 
en viceforstander og 18 andre lærere, 
samt 10 øvrige medarbejdere, som bl.a. 
tager sig af madlavning og vedligehol-
delse af bygninger og udendørs arealer. 

Alle elever deltager i rengøringen af 
skolen og en uge i løbet af skoleåret 
hjælper eleverne til i køkkenet og med 
borddækning og afrydning.

Eleverne på Salling Efterskole skiftes til - 
fire ad gangen - at hjælpe skolens faste 
personale med at lave mad og gøre rent.
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Skive havde to udgaver af Børnenes Paradis

Af Niels Mortensen,  
Skive Byarkiv

Mon ikke alle, der er 
opvokset i Skive i de 
sidste 80-90 år, har gode 
minder fra legepladsen i 
Skive Anlæg, der meget 

passende har fået navnet ”Børnenes 
Paradis”?

Man kunne måske synes, at der var 
masser af udendørs legemuligheder i 
Skive, der er omgivet af skove, enge og 
fjord, men muligheden for at skabe be-
skæftigelse til nogle af byens arbejdsløse 
arbejdsmænd har nok været medvirken-
de til, at Skives børn fik en kommunal 
legeplads. I midten af 1930’erne kom 
der nemlig en lov, der gav statstilskud 
til anlæggelse af fritidsanlæg. I mange 
kommuner blev der lavet sportspladser, 
men i Skive besluttede man at anlægge 
en legeplads i Skive Anlæg.

Afskåret fra Anlæget med jernbaner
Legepladsen kom til at ligge i den 
østlige del af Anlæget, der blev skåret 
fra, da man i begyndelsen af 1880’erne 
gravede ud til Sallingbanens spor.

Området blev brugt som festplads 
til de store folkefester, der blev holdt i 
Skive, og i 1905 blev der bygget en stor 
træpavillon, der blev brugt til taler og 

dans, når der blev festet i Anlæget. Fest-
pladsen blev nedlagt og pavillonen blev 
revet ned, efter at man i begyndelsen af 
1920’erne havde gravet endnu en bane, 
Vestsallingbanen, gennem Anlæget. 
Derefter lå hele østlige del af Anlæget 
ubrugt hen, indtil Skive Byråd i 1936 
vedtog at anlægge legepladsen på den 
tidligere festplads.  

Legepladsen fik et areal på en halv 
tønde land. Midt på pladsen blev der 
anbragt to store ”legeapparater”, en 
rutsjebane og en svingkarrusel, og 
spredt rundt på græsplænerne blev der 
opstillet syv andre legeredskaber. Mod 
syd blev der anlagt en soppedam, en 
sandkasse og en lille fodboldbane. 

Derudover blev der opført et stort 
”læhus” med bænke, så gæstende sko-
lebørn kunne søge læ i regnvejr. Skive 
var nemlig i 1930’erne et populært 
udflugtsmål for omegnens skoler.

Færdigt i en fart
Anlægsarbejdet gik i gang den 20. 
marts 1937, og det gik hurtigt med at få 
pladsen færdig. Allerede den 4. juni var 
den klar til åbning. 

I mellemtiden var der tiltrådt et nyt 
byråd, så både det nye og det gamle 
ejendomsudvalg, der havde haft an-
svaret for arbejdet, var mødt op. Skive 
Folkeblad fortæller: 

”Begge byrådsudvalg blev så begej-
strede for haven, at de trods regnvejret 
straks gav sig i gang med at prøve gyn-
ger og karruseller – og imens samledes 
en lille flok børn udenfor lågen og så 
misundeligt til … Det var mere, end 
man kunne stå for. ”I må gerne komme 
ind,” sagde lærer Nissen [formanden for 
ejendomsudvalget]. ”Ååh,” sagde de i 
kor. Og så gik børnene ind i haven og 
så med undrende øjne på de mærke-
lige redskaber. Men det varede kun et 
øjeblik. En lille pige var den første til at 
entre rutsjebanen, og hun kurede hen-
rykt ned ad den, skønt den var våd som 
en tagrende.” Man kan se det for sig: 
de undrende børn, der må stå udenfor 
hegnet og se ind i Paradiset, hvor de 
ærværdige byrådsmedlemmer drejer 
karrusellen og gynger!

Legetanter holdt orden - og trøstede
Børnenes Paradis var åbent hver formid-
dag fra 10-12 og hver eftermiddag fra 
kl. 13.30-19. Der var kun adgang for 
børn med pårørende – ”men det er dog 
kun børnene, der må benytte legered-
skaberne”, skrev Folkebladet. 

Om eftermiddagen var der ansat 
opsyn på legepladsen. Fru Lindstau fra 
Resenvej blev den første af en række 
”legetanter”, der holdt orden, men også 
var klar til at trøste og sætte plaster på, 

hvis nogen kom til skade. For Paradiset 
var et farligt sted at lege! Allerede efter 
et par dage viste det sig, at kanten på 
drejeskiven, som børnene sparkede op i 
fart, var så skarp, at de var i fare for at få 
foden skåret af, så den måtte gøres sløv. 

I dag er der ingen af de legeredskaber 
tilbage, som børnene i Paradisets første 
årtier legede i – de er alt for farlige til 
nutidens børn: Når drejeskiven rigtig 
var oppe i fart, kunne man blive slynget 
langt hen af fliserne, gyngerne kunne 
man falde ned fra, og kanterne på rut-
sjebanen var ikke ret høje, så man kunne 
falde ud over siden – men så kunne man 
gå hen til legetante og få plaster på. 

Sjovt var det i hvert fald – og Børne-
nes Paradis blev en stor succes, hvor der 
var fyldt af glade, legende børn hele 
sommerhalvåret.

Ny legeplads ved Møllegade
Byrådet var hurtige til at følge op på 
succesen! I efteråret 1941 besluttede 
byrådet at anlægge en legeplads ved 
Møllegade efter samme model. Her var 
man i begyndelsen af 1940’erne ved at 
omlægge hele området ved kirkerne, 
anlægget på Kirkebakken og den store 
plads foran ”De gamles Hjem”, der 
siden slutningen af 1890’erne havde 
været brugt til hestemarkedsplads. Man 
havde bedt arkitekt Einar Packness om 

Det ”Lille Paradis” ved Møllegade måtte vige for parkeringspladser til bilerne. 
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at lave en plan for arealet ved Kirkebak-
ken, hvor man ville rejse et monument 
for digteren Jeppe Aakjær, men han 
endte med at lave en plan for hele area-
let mellem Møllegade og Kirkebakken. 

Hestemarkedspladsen ved Møllegade 
foreslog Packness delt i to, så der blev 
anlagt en parkeringsplads ved kirkerne 
- og en legeplads på den øverste del 
oppe ved Ringsgade (I dag Møllestien). 

Legepladsen blev anlagt i 1942. Den 
var ikke så stor som Børnenes Paradis i 
Anlæget, så den fik i daglig tale navnet 
”Lille Paradis”. 

Dermed stoppede Skive Byråds 
interesse for at anlægge legepladser. I 
stedet sørgede boligforeningerne som 
en naturlig del af deres byggerier for, at 
der blev lavet en legeplads. 

Bilerne vandt over børnene 
”Lille Paradis” forsvandt i 1977. Der 
manglede ofte parkeringspladser, når 
der var store bryllupper eller begravel-
ser i kirkerne, ”så nu må børnene altså 
endnu en gang vige for biler”, som 
Folkebladet skrev ved nedlæggelsen. 

Det ”store paradis” i Anlæget har 
også levet livet farligt. Jagten på kom-
munale besparelser har flere gange truet 
legepladsen med lukning, og der har 
været forslag om at flytte Paradiset over 
på den anden side af Ågade, så den 
nuværende plads kunne bruges til andre 
formål, men Paradiset har overlevet alle 
anslag – måske fordi det har en særlig 
plads i hjerterne hos adskillige genera-
tioner af Skive-børn?

Børnenes Paradis i Skive Anlæg, set fra 
syd ca. 1940. I forgrunden ses soppe-
bassinet og bag det rutsjebanen, hvor 
der er kø for at komme til. Billedet må 
være taget en søndag eftermiddag – jf. 
de mange fædre, der er af sted med 
børnene!

”Lille Paradis” ved Møllegade var ikke så 
stort som Børnenes Paradis i Anlæget, og 
der var ikke så mange ting at lege med. 
Her ses ”Lille Paradis” til højre i begyndel-
sen af 1950’erne. Til venstre ses ”De gam-
les Hjem” (I dag: Møllegården), og nederst 
et hjørne af parkeringspladsen, der endte 
med at ”spise” ”Lille Paradis” i 1977.
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Vil du med på 
en bustur til Tyskland?

Beboere i AAB inviteres hermed til den 
årlige indkøbsstur til Tyskland lørdag  
den 7. november 2015.

Der bliver opsamling 2-3 steder der 
planlægges afhængig af deltagertilmel-
dingen. Første opsamling bliver kl. 8.00.

Turen går til Fleegaard ved Harrislee.  
Her holder vi i 3 1/2 time, hvor man selv 
sørger for eventuel frokost. I bussen på 
vej ned bliver der serveret rundstykker 
med pålæg og kaffe/the/juice. 

Øl/sodavand/vand kan købes i bussen 

til rimelige priser. Vi regner med at være 
i Skive igen ca ved 19 tiden.

Tilmelding skal ske senest 28. okto-
ber pr. email til: tysklandsturaabskive@
outlook.dk med oplysning om deltager-
antal, adresse og telefonnummer. 

Der er plads til 50 personer. Pladserne 
fordeles efter ”først til mølle”. Prisen for 
bustur inklusiv rundstykke/kaffe er 80 kr. 
pr. person.

Betaling skal ske samtidig med tilmel-
ding til konto: 9312-0000048836.

Tilmelding er bindende og pengene 
gives ikke retur.

Evt. spørgsmål kan sendes til samme 
emailadresse.

Med venlig hilsen
Niels Jørgen Birkholm, afd. 11.1
Britta Blaaberg, afd. 7

Rævevej 5, 7800 Skive
T: +45 9752 8500
www.tbsas.dk

Billigere fjernvarme i Skive 
For fjerde år i træk har Skive Fjernvarme 
besluttet at sænke varmeprisen. Ned-
sættelsen bliver denne gang på 40 kr. 
pr. MWh inkl. moms. 

Beslutningen er truffet efter at Skive 
Fjernvarme har opnået sit hidtil bedste 
resultat nogensinde med et overskud på 
næsten 18 mio. kr.

Da et fjernvarmeværk ikke må give 
overskud, bruges overskuddet dels til at 
sænke prisen i det nye år, og dels til at 
øge afskrivningerne.

Med udgangen af 2018 mister Skive 
Fjernvarme nemlig et tilskud fra Ener-
ginet.dk på ca. 13 mio. kr. om året – et 
såkaldt grundbeløb, som værket hidtil 
har modtaget for at have et anlæg klar 

til at producere elektricitget, hvis der 
mangler strøm i elnettet.

Ved at bruge overskuddet til at øge 
afskrivningerne, håber bestyrelsen fort-
sat at kunne holde varmepriserne i ro.

Forklaringen på det store overskud er 
dels den milde vinter, som har gjort det 
muligt at undgå det dyreste brændsel, 
men også, at driften af forgasningsan-
lægget på Thorsvej endnu engang er 
forbedret.

Sidst men ikke mindst kan indførelsen 
af en såkaldt motivationstarif sikret en 
markant bedre afkøling af fjermevandet 
hos de enkelte forbrugere. På et år er 
det lykkedes at nedbringe returtempera-
turen med hele 7 °C til nu 45 °C.
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Da YouSee løbende laver nye produk-
ter, specielt vedrørende tv-pakker, har 
boligforeningen AAB valgt at indgå en 
ny aftale med YouSee for at sikre, at du 
som beboer altid har mulighed for at 
foretage det valg af tv-pakker, som du 
måtte ønske.

Med den nye aftale vil det kun være 
Grundpakken, der betales via huslejen. 
Øvrige produkter aftales og afregnes 
individuelt mellem den enkelte beboer 
og YouSee.

Du vælger selv, om du kun vil have 
grundpakken eller en af de andre fem 
muligheder.

Du kan frit skifte kanaler en gang om 
måneden ved henvendelse til YouSee.

På www.yousee.dk kan du altid se 
hvilke tv-kanaler, der er indeholdt i 
henholdsvis Grundpakken, Lille Tillægs-
pakke (svarende til Mellempakken) eller 
Tillægspakken (svarende til Fuldpakken).

Det vil naturligvis stadig være muligt, 
som i dag, helt at fravælge at modtage 
tv fra YouSee. Dette kan ske ved hen-
vendelse til boligforeningens kontor.

Nødvendigt med en kortlæser
Har du et nyere tv (der understøtter 
MPEG4 og DVB-C, hvilket typisk er gæl-
dende for tv fra 2010 og frem), skal du 
bruge en kortlæser og et kort for at se 
dine Bland Selv-kanaler på dit tv. Du skal 

have en kortlæser og et kort pr. tv.
Første kort  følger med, såfremt du 

bestiller en Bland Selv-pakke.
Såfremt du vil have mulighed for at 

kunne optage, pause og spole i pro-
grammer på dit tv eller dit tv er fra 
før 2010, kan du med et YouSee Plus-
abonnement få en tv-boks, som giver 
dig en masse frihed og nem adgang til 
dine Bland Selv-kanaler. Du skal bruge 
en boks og et kort pr. tv.

Du får automatisk et kort med, når 
du bestiller YouSee Plus, hvorimod tv-
boksen koster kr. 99 pr. måned. 

Med TV fra YouSee har du også ad-
gang til Bland selv TV og Ekstrakanaler. 
Med Bland Selv, Mellem- eller Fuldpakke 
har du desuden adgang til at se de fleste 
af dine tv-kanaler på din smartphone, 
ipad, pc eller lignende. Desuden er der 
adgang til Start forfra og Tv-arkiv.

Internet fra YouSee
Boligforeningen har ligeledes indgået 
prisaftale med YouSee om levering af 
internet. Dette er naturligvis valgfrit for 
hver enkelt beboer og ønsker du inter-
net fra YouSee skal du derfor kontakte 
YouSee.

Med bredbånd fra YouSee kan du selv 
blande din hastighed. Du ændrer selv 
din ha-stighedskombination på www.
yousee.dk via ’’Mit YouSee’’. Ændringen 

træder i kraft inden for 10 min. og du 
kan ændre lige så ofte, du har lyst. 

YouSee Bredbånd giver dig også 
adgang til YouSee Play Tv og Film. 
Her kan du se dine tv-kanaler på din 
smartphone, ipad, pc eller lignende, via 
en hvilken som helst bredbånds-forbin-
delse i Danmark. Du får også adgang til 
et stort udvalg af gratis film og serier, og 

kan desuden starte tv-udsendelser forfra, 
eller gå tilbage og finde dem i tv-arkivet.

Har du spørgsmål er du meget 
velkommen til at kontakte YouSee’s 
kundeservice på telefon 7070 4040 – 
eller eventuelt gå forbi TDC-butikken 
i gågaden i Skive (Adelgade 3) hvor 
medarbejderne er fuldt informeret om 
hvad der er aftalt.

Ændring i aftale med YouSee
Nye vilkår for tv-pakker fra 1. oktober 2015

Priser for tv fra YouSee Pr. måned

Grundpakke via huslejen Kr. 105

Mellempakken (kr. 196,49 opkræves af YouSee) Kr. 301

Fuldpakken (kr. 296,05 opkræves af YouSee) Kr. 401

Grundpakke + Bland Selv 10 (180,- opkræves af YouSee) Kr. 285

Grundpakke + Bland Selv 20 (230,- opkræves af YouSee) Kr. 335

Grundpakke + Bland Selv 39 (280,- opkræves af YouSee) Kr. 385

Tv-boks (hvis nødvendigt for dit valg af tv-pakke eller mu-
lighed for at optage, pause og spole) – dette er et tillæg til 
ovennævnte priser

Kr. 99

Priser for internet fra YouSee
Hastighed Pris pr. måned Bland selv Play Tv & Film

2 Mbit/512Kbit 129 kr. Inkluderet

4 Mbit/512kbit 149 kr. Inkluderet

25Mbit/5Mbit 199 kr. 20/10 og 15/15 Mbit Inkluderet

50Mbit/10Mbit 229 kr. 40/20 og 30/30 Mbit Inkluderet

100Mbit/20Mbit 279 kr. 80/40 og 60/60 Mbit Inkluderet

300Mbit/60Mbit 399 Kr. Udrulles i 2015 Inkluderet
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Håndværkerfradrag  
gælder også for lejeboliger

Et flertal i Folketinget har besluttet at 
genindføre det såkaldte håndværkerfra-
drag med tilbagevirkende kraft for hele 
2015. Ordningen omfatter også leje- og 
fritidsboliger.

Fradraget er på højest 15.000 kr. pr. 
person over 18 år i husstanden og gæl-
der også for rengøring, vinduespuds-
ning op havearbejde.

• Der ydes kun fradrag for lønudgif-
ter – ikke materialer.

• Arbejdet skal være udført af en 
momsregistreret virksomhed med CVR-
nummer.

• Fakturaen skal være betalt elektro-
nisk med betalingskort eller via bank

• Hver enkelt betaling skal indberet-
tes i et særligt skema på www.skat.dk  
Fra næste år ændres ordningen, så der 
højest kan opnås et fradrag på 6.000 
kr. for serviceydelser, men derudover 
12.000 kr. for opgaver, der medfører 
energibesparelser.

Du kan læse mere om ordningen på 
http://www.haandvaerkerfradrag.dk.

Affald skal ned under jorden
Mange af boligforeningens boligområ-
der har på beboermødet i foråret 2015 
vedtaget, at der skal etableres underjor-
diske affaldsstationer.

Dette er nu koordineret med Nomi4s 
(det fælleskommunale affaldsselskab) og 
leverandøren af affaldsstationerne (Joca, 
Vinderup). Hver station får plads til 5 
fraktioner (forskellige typer affald).

De første affaldsstationer etableres fra 
uge 43/2015 og der skal herefter påreg-
nes cirka 1 uge pr. affaldsstation.

Da boligforeningen skal have etable-
ret 28 underjordiske affaldsstationer vil 
arbejdet tage cirka 6 måneder, hvorfor 
det kan forventes at de sidste underjor-
diske affaldsstationer først er færdige-
tableret til foråret 2016 – alt afhængig 
af vejret.
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Af Jens Utoft

Ambitionerne fejler ikke noget i Glyng-
øre, hvor de endnu ikke har fået armene 
ned efter etableringen af den såkaldte 
dykkerpark, der for to år siden blev ind-
viet af Kronprins Frederik. Den har siden 
tiltrukket dykkere fra ind- og udland.

Næste mål er en udvidelse af lystbå-
dehavnen og etableringen af et maritimt 
center med forskellige aktiviteter.

Meningen er at de tre dele skal indgå 
i en fælles satsning på at gøre Glyngøre 
til én af Limfjordens helt store oplevel-
sescentre og følge op på Skive Kom-
munes ønske om at gøre Glyngøre til en 
oplevelsesklynge.

Politikerne i Skive Byråd har nikket 
foreløbigt ja tak til det yderst ambitiøse 
projekt, som er anslået til at koste ca. 25 
mio. kr. Heraf forventes kommunen at 
bidrage med ca. 1/3 og byrådet har der-
for afsat foreløbigt 1,8 mio. kr. i næste 
års budget og reserveret yderligere ca. 4 
mio. kr. i årene 2017 og 2018.

Resten forventes finansieret med 
bidrag fra forskellige fonde.

Dykkerparken
Som nævnt er Dykkerparken allerede 
etableret. Den består af følgende ele-
menter i et område ud for sydsiden af 
Glyngøre odde:

Grotten med et bundareal på 25 m², 
er 3,5 meter høj og vejer ca. 25 tons. 
Den skal tiltrække marine arter, som 
søger sådanne skjulesteder, og rummer 
forskellige udfordringer for dykkere.

Stenrevet består af 4000 tons norsk 
granit, som er udlagt i små og større 
dynger og i egentlig revformationer, 
der giver ly til fisk, fiskeyngel og flere 
forskellige krebsdyr som f.eks. hummer.

Leopard kampvognen, som vejer 32 
tons og er lavet af massive stål plader. 
Den er én af hovedattraktionerne i dyk-
kerparken, og er allerede hjemsted for 
mange marine dyr og fisk.

Minestrygeren (oprindelig svensk) er 
hovedattraktionen i parken og er vigtig 
for parkens ambition om at være ét af 
Nordeuropas bedste steder til uddannel-
se af dykkere. Den er 17,7 meter lang, 
vejer 70 ton og er sænket på 18 meters 
vanddybde.

Lodsbåden ”Grisen” måler 7,7 x 2,5 
meter og fungerede som lodsbåd i Lim-
fjorden op til 1965. Den ligger på lavere 
vand end de andre vrag og kan nås af 
snorkeldykkere.

Kan frit benyttes af alle
Over vraget af minestrygeren er place-
ret en 25 m² flydeplatform, bygget i et 
specielt vedligeholdelsesfrit materiale.

Platformen har en stor dykkerbrønd, 

så man kan komme i og op fra dyk i par-
ken under sikre forhold. Samtidig kan 
dykkerplatformen benyttes som base og 
ophold for de som besøger dykkerpar-
ken eller hvis du bare er på svømmetur.

Salling Dykker Park kan frit benyttes 
af alle og er et ”nonprofit” projekt.

Salling Maritim Center
Centeret skal give mulighed for et væld 
af aktiviteter med tilknytning til vand, fx.

• Ekskursionsskole
• Kano og Kajak Center
• Fjordbad
”Udviklingsmulighederne for oplevel-

sesklyngen vil blive væsentligt under-
støttet af dette projekt og vil med stor 
sandsynlighed give grobund for nye 
arbejdspladser og innovative ideer”, 
oplyser den arbejdsgruppe, der har ud-
arbejdet det foreløbige projekt og står 
bag ansøgningen.

Projektet omfatter også en udvidelse 
af den tidligere færgehavn, der nu ejes 
og drives af Sallingsund Lystsejler Klub.

Havnen er med tiden udvidet til ca. 
100 pladser, men har fortsat venteliste.

Glyngøre er i 2015 kåret som årets 
landsby i Region Midtjylland.

Se mere på www.sallingaquapark.dk.

Aquaparken i Glyngøre kan  
give et løft til Skive-egnen
 
Foreløbigt grønt lys fra byrådet til projekt til 25 mio. kr.

For snart tre år siden blev bl.a. denne gamle lodsbåd og Leopardkampvognen, samt en 
gammel svensk minestryker sænket på dybt vand ud for Glyngøre som led i etab lering 
af en dykkerpark, der bl.a. anvendes til uddannelse af dykkere. Arkivfoto: Jens Utoft
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Beboeraktiviteter  
på Dalgas Allé

Bestyrelsen for Dalgas Allé 49 – 65 in-
viterede i august 2015 beboerne til l et 
møde, hvor man ville forsøge at starte 
nogle sociale arrangementer.

Der mødte cirka 35 beboere og der 
blev nedsat fire grupper: 

Kost og Rive
Idéen er at der bliver lavet lettere ha-
vearbejde i den udstrækning, som den 
enkelte orker og har lyst til. 

Der er sat haveredskaber i de to 
vaskerier, så den enkelte selv kan be-
stemme hvornår man arbejder. Der er 
dog fast mødetid en dag om ugen, da 
det sociale samvær er en vigtigt del af 
øvelsen. 

Den endelige faste mødedag er 
endnu ikke fastlagt.

Gåture
Denne gruppe mødes hver tirsdag kl. 
9.00 ved mødelokalet i Dalgas Allé 59 
og går herfra i samlet trop en tur af ca. 
en times varighed i adstadigt tempo.

Petanque
Hver onsdag kl. 14 samles en gruppe 
beboere for at dyste med de drilske kug-
ler på banen ved Dalgas Allé 55.

Håndarbejde og kortspil
Hver torsdag kl. 14 i mødelokalet i 
Dalgas Allé 59, indtil videre med 12 
deltagere - alle kvinder, men flere er 
velkommne.

Der er i øvrigt i  forvejen hver tirsdag 
kl. 14. kortspil i mødelokalet i Dalgas 
Allé 59. 

Socialt samvær fremmer sundhed
Alle aktiviteter er baseret på social sam-
vær, alle er velkomne i det omfang man 

selv vil, og til de aktiviteter man har lyst 
til. Det er gratis at deltage. 

Fire medarbejdere fra Sundhedshuset 
i Skive deltog ligeledes i mødet, og der 
var en kort foredrag om vores helbred, 
og hvad vi kan gøre i dagligdagen for at 
bevare vores sundhed. 

Efterfølgende var der tilbud om hel-
bredstjek til, de der havde lyst. Her blev 
man vejet på en speciel vægt, der ud 
over vores vægt fortalte om fedtfylde og 
andet af betydning for helbreddet.

Vi kunne også få målt vores blodtryk 
og blodsukker, og fik derefter tilbudt 
en privat snak med en af pigerne fra 
Sundhedshuset.

JAN 
BLOCH
MALERFIRMA

A
P
S

BREUM
9757 6139

SKIVE
2022 6139

DANSKE MALERMESTRE

Håndarbejdsholdet mødes hver torsdag eftermiddag med strikketøj og hyggesnak.

Vidste du at ... 
boligforeningen har indgået fastpris-
aftale på køb af el til fællesforbrug for 
alle boligafdelinger til og med 2019 
og køb af naturgas til og med 2018.

Priserne på både el og naturgas er 
gunstige i øjeblikket og du har som 
forbruger også selv mulighed for at 
indgå aftale om køb af el eller natur-
gas for forbruget i din egen bolig.

På www.elpriser.dk og www.gaspriser.
dk kan du tjekke, hvem der er billigst.



15

Oktober 2015

15

Nyttige navne, adresser og telefonnumre
Hovedbestyrelse
Peter Hadrup, Bjarkesvej, (for-
mand),  Jan Sørensen, Dalgas Allé.
(næstformand), Leon Norup, Gran-
vænget, Birgitte Sørensen, Dølby-
vej og Bjarne Hansen, Islandsvej.

AAB-afdelinger

Skive: Bjarkesvej 6-134
Afdelingsbestyrelse: Bente Norup 
(fmd.) og Åse Grau. Vicevært: Jens 
Aage Gams kjær, tlf. 2710 9116 

Dalgas Alle 1-47
Afdelingsbestyrelse: Niels Jørgen 
Andersen (fmd.), Dorte Melgaard, 
og Stine Kaastrup Christensen.
Viceværter: 
Jens Kolding, tlf. 2710 9112
Michael Pedersen, tlf. 2710 9113

Dalgas Alle 49-65
Afdelingsbestyrelse: Jan Sørensen 
(fmd.), Ove Andersen og Torben 
Manthai. Viceværter: 
Bjarne Thorsager, tlf. 3076 5434 
og Brian Olesen, tlf. 2710 9115

Dølbyvej 6-38
Afdelingsbestyrelse: 
Birgitte Sørensen (fmd.), Natasja 
Skovdahl og Tina Sørensen.
Vicev.: Leif Haubro, tlf. 2710 9104

Finlandsvej 1-23 - Islandsvej 1-18
Afdelingsbestyrelse: Finn Trustrup 
(fmd.), Leif Andersen, og Ole 
Trustrup. Viceværter: Carsten Friis, 
tlf. 2710 9118 og Martin Boll, tlf. 
3076 5431

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

Gammelgårdsvej 11A-11D
Viceværter: Tonny Skov, tlf. 2710 
9110, Lars V. Jensen, tlf. 2710 9109 
og Tommy Nielsen, tlf. 2710 9108.

Havnevej 19: Vicevært: Karsten 
Justesen, tlf. 2710 9103 og Henrik 
Bagger Eriksen, tlf. 2710 9106

Holstebrovej 54-66
Afdelingsbestyrelse: Hans Østerga-
ard Petersen (fmd.), Jens Chris-
tensen og Lis Filtenborg.
Vicev.: Leif Haubro, tlf. 2710 9104

Kirke Alle 4A-8D
Viceværter: Karsten Justesen, 
tlf. 2710 9103 og Henrik B. Eriksen, 
tlf. 2710 9106

Kirke Alle 10-90,  Egerisvej 9-53 
og Gammelgårdsvej 2-10
Afdelingsbestyrelse: Allan Schøning 
Kristensen (fmd.), Ingelise Faursby, 
Gunva Jacobsen, Britta Blaaberg og 
Maria Borggaard.
Viceværter: 
Tonny Skov, tlf. 2710 9110,  
Lars V. Jensen, tlf. 2710 9109 og 
Tommy Nielsen, tlf. 2710 9108

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

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

Mølletoften 2-48
Afdelingsbestyrelse: Karl Johan 
Thomsen (fmd.), Hanne Strøm 
Nielsen og Bodil S. Jensen. 
Vicevært: Jens Aage Gams kjær, tlf. 
2710 9116

Plejecenter Gammelgård
Vicevært: Jørgen V. Kristensen,  
tlf. 2710 9117.

Ringparken 1-10
Afdelingsbestyrelse: Karsten Nyby 
(fmd.), Jane Nyby, Ruth Jensen, 
Michael Ushus og Carsten Madsen.
Vicevært.: 
Bent Jakobsen, tlf. 2710 9107

Vestergade 9+11
Vicevært: Jan Dahl, tlf. 2710 9105
 
Breum og Lyby: 
Viceværter: Henrik Bagger Eriksen , 
tlf. 2710 9106 og Karsten Justesen, 
tlf. 2710 9103 

Durup: Toustrupvej 33A-33K
Glyngøre: Durupvej 35A-35G  
Vicev.: Carsten Friis tlf. 2710 9118 
og Martin Boll, tlf. 3076 5431

Fur: Tingagervej 1-40 og Bjerre-
gårdsbakke 1-5.  
Vicev.: Carsten Friis, tlf. 2710 9118 
og Martin Boll, tlf. 3076 5431

Hald: Ørslevklostervej 127-129 
og Bådsgårdsvej 10A-10E:
Viceværter: Henrik Bagger Eriksen, 
tlf. 2710 9106 og Karsten Justesen, 
tlf. 2710 9103

Højslev K: Lundøvej 88-90
Viceværter: Henrik Bagger Eriksen, 
tlf. 2710 9106 og Karsten Justesen, 
tlf. 2710 9103

Jebjerg: Viceværter: Karsten 
Justesen, tlf. 2710 9103 og Henrik 
Bagger Eriksen, tlf. 2710 9106

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

Stoholm, Bakkevej
Afdelingsbestyrelse: Børge Schrø-
der (fmd.), Harald Kjeldsen og 
Mette Gjødvad Klinge.
Viceværter: Henrik Bagger Eriksen,
tlf. 2710 9106 og Karsten Justesen, 
tlf. 2710 9103

Skive Ungdomsboliger
Viceværter: Jens Kr. Dam Pedersen, 
tlf. 3076 5435 og Allan Svane tlf. 
2710 9111

Dalgas Kollegiet, Arvikavej
Afdelingsbestyrelse: Naja Holm-
berg, 603.
 
Kastanievænget
Afdelingsbestyrelse: Mathias H. 
Albertsen, 27 (formand), Malene 
Kirkegaard, 65, Camilla Jehg, 17, 
Mai Pedersen, 19.

Huginsvej
Afdelingsbestyrelse: Kim Ring-
gaard, 89 C (fmd.), Emma Marie 
Søgaard Jensen, 81 H, Frits Nielsen, 
89 B, Martin Stouby, 83 G
 
Gefionsvej
Afdelingsbestyrelse: Mai Sønderga-
ard Pedersen, 81 (fmd.), Mette Bak 
Hansen, 45, Nanna Dejlov Hallum, 
63 og Henriette Pedersen, 117.

Bebyggelser ejet af 
Skive Kommune 
Breumgaard Plejecenter, Sdr. Allé 
Vicevært: Viktor Laursen,  
tlf. 2056 5713 

Frejasvej 34-46, Gefionsvej 19-
35, Hjaltesvej 3 A, 3 B og 5 B og 
Parcelvej 9-40: Vicevært: Troels 
Brøndum, tlf. 3076 5432

Jebjerg Ældrecenter, Baldersvej 
1-12, Frejasvej 1-12, Odinsvej 1-5
Thorsvej 1-12, Vicevært: Per Peder-
sen, tlf. 2524 7111 
 
Selde Ældrecenter, Floutrupvej 
9A-9N: Vicevært: Per Pedersen,  
tlf. 2524 7111
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Smukke skibe i havnen

Der var nostaligi for alle pengene, da de næsten 60 deltagende skibe med ca. 700 
besætningsmedlemmer i 28. udgave af ”Limfjorden Rundt” for træskibe afsluttede en 
uges sejlads lørdag den 12. september med ankomst i Skive Havn. Forinden var del-
tagerne på besøg i havnene i Løgstør, Thisted, Struer, Nykøbing og Fur, hvor de alle 
steder blev godt beværtet og modtaget med stor interesse fra mange besøgende.

Således også ved ankomsten til Skive, hvor mange benyttede sig af muligheden for at 
komme ombord og besigtige de smukke skibe. Men desværre blev det en meget fugtig 
fornøjelse. Kort efter ankomsten stod regnen ned i stænger. Det fik mange besøgende 
til at fortrække, men forhindrede ikke de mange deltagere i at slutte af med en forøje-
lig aften i tørvejr i værftets hal 3 på Fjordvej.


