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Bedre boligstandard = færre ledige boliger
Uddrag fra beretningen på AAB’s generalforsamling 31. maj 2016

Af Peter Hadrup, formand for AAB Skive

I dag er det bestemt ikke luksus at have både 
vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine 
i boligen. I AAB vil der dog være boliger, hvor 
der ikke er mulighed for dette. 

Tilsvarende gælder, når vi udskifter komfurer 
i vores boliger. Det behøver ikke at være med 

glaskeramiske kogeplader, men kan i stedet være induktion 
og med pyrolyse i ovnen. Prisforskellen i dag er ikke så stor. 

I hovedbestyrelsen anbefaler vi, at en del af disse nye tiltag 
bliver på individuel basis, da der ellers vil komme en husle-
jeforhøjelse på ca. 75 kr.- til 100 kr. pr. enhed – dog undta-
get de komfurer, som afdelingen allerede vedligeholder og 
fornyer. 

Alt dette vil vi forelægge jeres afdelingsbestyrelser på fæl-
lesmødet til efteråret. Såfremt jeres afdelingsbestyrelser synes 
at det er en god ide, vil forslaget blive behandlet på de afde-
lingsmøder der afvikles i foråret 2017.

Vi har ligeledes i bestyrelsen drøftet, hvordan vi kan give 
vores boliger et kvalitetsløft. Der tænkes på, at synspersonalet 
skal lave en kort gennemgang af, om boligen trænger til nye 
indvendige døre, nye greb på garderobeskabe, nye stikkon-
takter eller lignende - kort og godt hvad der skal til for at give 
boligen et kvalitetsløft. Det vedrører ikke alle boliger, men der 
er formentlig en del, hvor vi med en beskeden investering kan 
give boligen et kvalitetsløft til glæde for den nye beboer og 
dermed også lette genudlejningen.

Bedre udlejning - færre tab
Udlejningen går godt, vi har ikke mange boliger der er ledige 
– selv vores egne ungdomsboliger er udlejet.

Vores tab vedrørende manglende udlejning i 2015 er på 

665.000 kr., som er dækket af dispositionsfonden.
Vores tab i forbindelse med fraflytning er faldet markant fra 

ca. 504.000 kr. i 2014 til 155.000 kr. i 2015. Betaler man ikke 
sin regning ved fraflytning, bliver man sendt til inkasso og 
meldt til Ribers Kredit Information.

Opsigelse af administrationsaftale
Skive Kommune har med virkning fra den 1. januar 2017 op-
sagt den aftale, vi har om administration af bofællesskaberne 
på Frejasvej, Hjaltesvej , Gefionsvej og Parcelvej samt Selde  
Ældrecenter, Breumgård Plejecenter og Jebjerg Ældrecenter, i 
alt 138 boliger.

Skive Kommune vil i løbet af 2016 udbyde administratio-
nen af disse boliger, og vi byder selvfølgelig ind igen.

Bomiva og vi administrerer i alt ca. 500 boliger for Skive 
Kommune, som betaler stort set det samme administrations-
bidrag for disse boliger som beboere i vores øvrige afdelinger.

Fleksibel udlejning
Boligforeningen har fået tilladelse til at indføre fleksibel 
udlejning i afdeling 7 (Kirke Allé og Egerisvej), afdeling 11.1 
(Dalgas Alle 1-47) og afdeling 11.2 (Dalgas Alle 49-65).  

Lov om leje af almene boliger giver mulighed for at indføre 
fleksibel udlejning som et instrument til at præge beboersam-
mensætningen i nævnte boligområder ved bl.a. at give for-
trinsret til boligsøgende med tilknytning til arbejdsmarkedet.

(Mere fra generalforsamlingen side 12-13)

aa
b

Forsiden: 
Afdelingen på Mølletoften er en af flere, hvor træværket på 
udhusfacader, gavle og hegn er udskiftet med vedligeholdel-
sesfrie materialer. Samtidigt har afdelingen nu fået installeret 
de nye, nedgravede affaldscontainere. 
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Ny vicevært med en 
baggrund som elektriker

En baggrund som håndværker er en 
god forudsætning for at blive ansat som 
vicevært i i AAB. 

Det krav opfylder den 38-årige Brian 
Pedersen som uddannet elektriker. Den 
2. maj blev han en af de viceværter, 
som primært tager sig af de praktiske 
opgaver på Plejecenter Gammelgård.

Han er glad for det afvekslende 
arbejde og for at være sluppet for 
aften- og weekendarbejde. Han er bosat 
i Dommerby og kan derfor dyrke sin 
hobby som motionscyklist på vej til og 
fra arbejde – i alt fald her i sommer.

Desuden bruger han en del af sin fri-
tid på bestyrelsesarbejde i Søby-Højslev 
Arena 

Nye hjemmeside  
med nye funktioner 

Af Gert Holm,  
forretningsfører

Boligforeningen har gen-
nem længere tid overve-
jet at få en ny hjemme-
side til aabskive.dk.

Selv om den nuvæ-
rende løsning har en del år på bagen, 
virker den trods alt rimelig godt og – 
synes vi selv – er rimelig informativ.

Men den nuværende løsning kan 
ikke håndtere nye tiltag og muligheder, 
uden at der skal ofres en del penge på 
løsningen.

På den baggrund blev det i novem-
ber 2015 besluttet, at tiden nu er inde 
til at få lavet en ny og mere tidssvaren-
de løsning, som kan opfylde en række 
nye behov.

Udviklingen af den nye hjemmeside 
er kommet langt og vi forventer nu, at 
den er klar til at erstatte den eksiste-
rende i august/september 2016.

Din egen boligmappe
Med den nye hjemmeside kan boligfor-
eningen blandt andet tilbyde følgende 
til de forskellige brugere:
•	 Egen	side	til	vore	beboere	(med	leje-

kontrakt, al korrespondance, varslin-
ger, ordensreglement, vedligeholdel-
sesreglement m.v.)

•	 Egen	side	til	boligsøgende	(med	
aktuelle søgninger, mulighed for selv 
at rette og oprette søgninger m.v.)

•	 Egen	side	til	afdelingsbestyrelser	
(med aktuelle regnskabsoversigter 
med tilhørende budgetter, med 
mulighed for at se posteringer på de 
enkelte regnskabskonti, med mulig-
hed for at se de enkelte bogføringsbi-
lag og fakturaer m.v.)

•	 Egen	side	til	hovedbestyrelsen	(med	
aktuelle regnskabsoversigter med 
tilhørende budgetter, med mulighed 
for at se posteringer på de enkelte 
regnskabskonti, med mulighed for 
at se de enkelte bilag m.v., referater 
m.v.)

Tilpasses tablets og smartphones
Ovenstående tiltag, en bedre visning af 
vore boliger (når der er flere adresser 
eller boligtyper i samme afdeling) samt 
automatisk skalering til smartphone og 
tablet er i hovedtræk de finesser, som 
den ny hjemmeside tilbyder.

Flere af oplysningerne vil i øvrigt blive 
opdateret automatisk via interne og 
eksterne databaser, så disse oplysninger 
altid er opdaterede.

Boligforeningen håber derfor at 
brugerne vil tage godt imod den ny 
hjemmeside.
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Lækkert med nyt badeværelse og egen vaskesøjle

Af Jens Utoft

”Det er bare så dejligt, og vi nyder det 
hver eneste dag.” 

43-årige Trine D. Frølich bor sam-
men med ægtefællen Jakob og deres tre 
børn, Nikoline, 17 år, Jonathan, 13 år og 
Mathilde på 9 år i en treværelsers stue-
lejlighed på Dalgas Allé 1 i Skive. Det 
har de gjort i 12 år, og det er de fortsat 
rigtig glade for.

Ikke mindst efter, at de nu har fået et 
helt nyt badeværelse, hvor der både er 
gulvvarme og installeret vaskemaskine 
og tørretumbler.

”Vi havde ganske vist selv vaskema-
skine i forvejen fordi både min mand 
og to af børnene dyrker meget sport”, 
fortæller Trine.

Den måtte de så undvære i de ti uger, 
ombygningen stod på. Og i samme pe-
riode var familien så henvist til at bruge 
bad og toilet i en af de skurvogne, der 
var opstillet og indrettet til formålet i 
nærheden. 

Tog ja-hatten på
Hele familien havde på forhånd aftalt, 
at de ikke ville brokke sig over de gener, 
som ombygningen kunne medføre.

”Vi ville i stedet glæde os over, at nu 
fik vi et fint nyt badeværelse, og det har 
vi også fået”. siger Trine Frølich.

At de skulle udenfor og hen til de 
skurvogne, der var opstillet med bad 
og toilet, var selvfølgelig en udfordring, 
især når regnen høvlede ned. Men det 
var jo ikke meget anderledes, end når 
familien er på camping. 

”Her havde vi heldigvis vores eget 
badeværelse – tilmed af bedre standard, 
end vi var vant til – så det fungerede 
fint, synes Trine Frølich.

For deres vedkommende gik hånd-
værkerne i gang 14. marts, og på grund 
af de mange helligdage kom det til at 
vare ti uger, inden de var færdige.

”Selvfølgelig larmer det, når der skal 
laves så store ændringer, men det meste 
af tiden var vi jo på arbejde”, siger Trine.

Værst for en selv 
Familien Frølich har oplevet, hvordan 
rigtig mange i afdelingen har brokket 
sig over de gener, der har været i forbin-
delse med ombygningen, men det har 
jo været værst for dem selv, synes de.

”Godt nok er to måneder lang tid, 
men det hele skal jo hænge sammen, 
når vægge skal brydes ned, der skal 
laves nye afløb og faldstammer, nye 
installationer, og opmures nye vægge 
og fliser”, siger Trine Frølich.

Hun har oplevet samarbejdet med 
både håndværkere og byggeledelse som 
meget positivt. 

Beboerne i ”De røde blokke” på Dalgas Alle må i en periode klare sig med de  
midlertidige badeværelser i skurvogne, mens ombygningen står på.
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”Hver gang, vi har oplevet noget, 
vi ikke synes var i orden, har vi skrevet 
en mail, og fået et positivt svar næsten 
med det samme. Vi har altid fået svar på 
vores spørgsmål, når der var noget, vi 
ikke forstod. Jeg synes også, at hånd-
værkerne har været imødekommende. 
Selvfølgelig sviner det, når man bygger 
om, men de har prøvet at svine så lidt 
som muligt”, siger Trine Frølich.

Tiltrængt fornyelse
Trine Frølich synes i øvrigt, det var på 
høje tid at få sat badeværelserne i stand.

”Vores gamle badeværelse var virkelig 
nedslidt, mildt sagt. Vores boliger skal 
selvfølgelig holdes vedlige og fornyes, 
så de holder en vis standard og så folk 
passer på dem”.

Trine Frølich glæder sig især over:
•	 at	have	fået	gulvvarme	på	badeværel-

set – det er så bare lækkert!
•	 at	det	nu	er	muligt	at	holde	badevæ-

relset rent.
•	 at	have	fået	vaskemaskinen	tilbage

Hvad angår det sidste, så skyldes det 
især, at tre af familiens medlemmer dyr-
ker meget sport i form af kampsporten 
Taekwondo – ældstedatteren Nikoline 
endda på højeste internationale plan. 
For to år siden var hun med til VM i 
Mexico og kom hjem med bronze. Hun 
ligger fortsat nøjt på Europa-ranglisten.

Nikolines far, 42-årige Jakob Frølich, 
dyrker også taekwondo på højt niveau 
og er i øvrigt træner i klubben, men 
arbejder ellers som pædagog i specialaf-
delingen på Resen Skole.

Yngste datter, Mathilde, er også 
begyndt at dyrke taekwondo. Hun har 
foreløbigt erhvervet sort børnebælte.

Sønnen Johathan har på forhånd opgi-
vet at klare sig over for sine søstre. Hans 
pasion er LEGO og computerspil.

Trine Frølich er formand for taekwon-
doklubben og har siden 1. august 2015 
været lærer på Resen Skole efter nogle 
år på Aakjærskolen. Før da var hun ansat 
i Glyngøre indtil de lukkede realskolen.

Hun er født og opvokset i Skive og 
uddannet på Skive Seminarium efter at 
hun havde fået de to ældste. Mathilde 
fik hun, mens hun gik på seminariet.

Fakta om renovering 
af Dalgas Allé 1-47

•		Renovering	af	bad	og	toilet	med	
gulvvarme i 127 af afdelingens 144 
boliger, idet 17 boliger tidligere er 
renoveret. Udgift: 17,2 mio. kr.

•	 Montering	af	vaskemaskine	og	tørre-
tumbler i alle lejligheder: 1,1 mio. kr.

•	 Efterisolering	af	gavle,	betonbryst-
ninger, samt gulv under stuelejlighe-
der: 13.2 mio. kr.

•	 Efterisolering	af	tagrum,	nye	varme-
centraler samt nye vandstik mv.: 5,2 
mio. kr. I alt: 36,7 mio. kr.
Renoveringen medfører følgende 

huslejestigninger:
79 m2:  + 313 kr. til 4.226 kr.
87 m2:  + 296 kr. til 5.354 kr.
102 m2:  + 266 kr. til 4.901 kr.
At de mindste lejligheder får den 

største stigning skyldes, at en stor del 
af udgifterne til forbedringerne bliver 
finansieret ved bortfald af udgifter, der 
er fordelt efter boligernes størrelse.

Det gælder fx bortfald af afskrivning 
på forbedring af udearealer, nedsæt-
telse af opsparing til istandsættelse ved 
fraflytning, besparelse ved omlægning 
af realkreditlån og bortfald af ydelse til 
isolering.

Udgifter til renovering af badevæ-
relse og toilet, samt til montering af va-
skemaskine og tørretumbler er derimod 
de samme for alle lejligheder, uanset 
størrelse. Det ville koste henholdsvis 
568 kr. og 58 kr. i huslejestigning, hvis 
ikke andre udgifter var faldet væk.

Yderligere bidrager boligforeningen 
med et tilskud til huslejen på 150 kr. pr. 
måned, uanset størrelse.

Jakob og Trine D. Frølich i lejligheden på Dalgas Allé. Bag dem fotos af de tre børn.
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Fra de syv verdenshave til Dalgas Allé

Af Jens Utoft

Han er født og opvokset på et mindre 
landbrug i Nr. Thise i Nordsalling. Men 
en stor del af sit voksne liv har han boet 
i Norge – når han da ikke var på langfart 
på de syv verdenshave.

De seneste otte år har Sven Hansen 
dog befundet sig i mere smulte farvande 
med udsigt over de grønne enge i Ka-
rup Ådal fra sin lejlighed på Dalgas Alle 
59 i Skive. Den er han rigtig glad for.

”Jeg havde ellers forsværget, at jeg 
nogensinde skulle bo her, men det er 
et smukt og dejlig roligt område med 
gode naboer og en rigtig god lejlig-
hed”, siger Sven Hansen.

Det er dog hele 29 år siden, Sven 
Hansen vendte tilbage fra Norge, hvor 
han i 1971 fik sin uddannelse som 
maskinmester i Norges ældste by på 
Tønsberg Maritime Skole.

En ulykke, hvor han fik knust det ene 
ben, og en efterfølgende skilsmisse fik 
ham i 1988 til at vende tilbage til hjem-
egnen, hvor forældrene dengang stadig 
levede. De døde begge samme år.

Overtog stamværtshuset Midtskiws
Forinden havde han nået at se det meste 
af verden som sejlende maskinmester – 
og samtidigt tjent gode penge, både når 
han sejlede og når han var i land. 

Derfor slog han til, da den daværende 
ejer af Skives navnkundige stamværtshus 
Midtskiws, Per Tidmand, i 1991 så sig 
nødsaget til at afhænde forretningen på 
grund af sygdom.

”Det var et sted, hvor jeg selv var 
rigtig glad for at komme, og det blev en 
rigtig god tid i de fire år, jeg selv drev 
stedet med hjælp fra gode medarbej-
dere”, fortæller Sven Hansen.

Han husker det som en fest hver dag, 
men da specielt den dag i juni 1992, 
hvor det – mod alle odds  – var lykkedes 
det danske landshold at vinde europa-
mesterskabet i fodbold mod Tyskland.

”Jeg var kommet for skade at love 
øl til alle kunder for 5 kr. stykket, hvis 
Danmark vandt kampen. Jeg stod ellers 
alene i baren hele den aften og så kam-
pen sammen med et tysk ægtepar, men 
pludselig myldrede det ind, og så var 
der fest i gaden”, husker Sven Hansen.

Derfor måtte han ringe til politiet for 
at få lov til at holde åbent lidt længere, 
indtil han kunne få folk til at gå hjem.  

Hans Larsens plads
Festen fortsatte den følgende dag, 
hvor han til sidst var ved at løbe tør for 
drikkevarer – lige bortset fra Ceres, som 
Skive Folkeblads daværende redaktør, 
Hans Larsen, var den eneste, der drak.

Han var i øvrigt en del af det faste 

70-årige Sven Hansen er uddannet maskinmester i Norge, hvor han har boet en 
stor del af sit liv. I Skive er han kendt som Hawaii-Sven og indehaver af Midtskiws

Skænken var en del af inventaret på Midtskiws, da Sven Hansen drev stedet.



7

Juli 2016

7

klientel, der mødtes ved stambordet 
næsten hver formiddag for at vende 
verdenssituationen.

Hans Larsen sad altid for bordenen-
den og Sven Hansen spurgte ham der-
for, om han ikke måtte sætte et skilt op 
på væggen med ”Hans Larsens plads.” 

”Jo”, lød svaret, ”men først når jeg er 
rejst fra byen”.

Det skete så også i 1992, hvor Hans 
Larsen og hustruen Bodil flyttede per-
manent til deres feriebolig på Samsø. 
Men skiltet er der ikke mere, og Sven 
Hansen ved ikke, hvor det er blevet af.

Topløs servering
I de fire år, Sven Hansen selv drev Midt-
skiws havde han af og til musikalsk un-
derholdning om aftenen. Bl.a. optrådte 
jazzmusikeren Finn Ziegler flere gange.

Så var der selvfølgelig hjælp til ser-
veringen, og en af de trofaste var en 
levnedmiddeltekniker, John Bertelsen, 
som engang foreslog at annonce med 
topløs servering. 

”Det var jeg med på, men spurgte 
ham så, hvem han ville få til at vise bare 
bryster?” 

”Det gør jeg da selv”, lød svaret.
Og sådan husker Sven Hansen sin pe-

riode som værtshusholder på stedet for 
hyggeligt samvær og godt humør uden 
ballade eller andre problemer. 

Han drev selv Midtskiws i fire år, hvor-
efter han bortforpagtede værtshuset ud 
til Inge Jensen, indtil han solgte stedet i 
2000.

Efter at være vendt tilbage til Skive 
kommer Sven Hansen stadig flere gange 
om ugen på Midtskiws, der i dag drives 
af Anne-Grethe Ekstrand Jakobsen. 

Han er så meget stamkunde, at han 
har en særlig parkeringstilladelse.

Fik navn efter sine shorts
Sven Hansen synes fortsat, der er en 
god atmosfære på Midtskiws, men som 
det var dengang redaktør Hans Larsen 
holdt hof ved lange bord, kommer 
aldrig igen. Nu er tiden en anden.

Det var i øvrigt en af Hans Larsens 
medarbejdere, journalistpraktikant Lars 

Petersen, der gav Sven Hansen navnet 
”Hawaii-Sven” – angiveligt fordi han 
på det tidspunkt ofte gik rundt i et par 
shorts, hvor der stod Hawaii på.

De første år i Skive boede Sven 
Hansen i et hus ved Skive Havn, men til-
bragte meget af tiden på Skive Sygehus, 
hvor det lykkedes den daværende orto-
pædkirurgiske overlæge Jacob Kjær at 
få repareret det ben, som var groet helt 
forkert sammen efter at Sven havde fået 
det knust ved en arbejdsulykke i Norge.

Ud over Norge har Sven Hansen også 
boet seks år i byen Fuengirola i Spanien, 
hvor hans søn i øvrigt også bor. 

”I den periode havde jeg også et 
hus på Resenvej, som jeg så lejede ud. 
Men det blev jeg træt af og solgte det 
derfor til en dame fra Irland, som jeg 

have mødt på Gibraltar. Derfor skulle jeg 
finde noget andet at bo i, da jeg vendte 
tilbage til Skive”, fortæller Sven Hansen.

Lejligheden på Dalgas Alle var der-
for i første omgang tænkt som noget 
midlertidigt. 

”Men nu tror jeg aldrig, jeg flytter 
herfra igen. Her er bare dejligt og her 
har jeg alt, hvad jeg behøver”, siger 
Sven Hansen, der fortsat kan tale fly-
dende norsk og i øvrigt fortsat er norsk 
statsborger.

JAN 
BLOCH
MALERFIRMA

A
P
S

BREUM
9757 6139

SKIVE
2022 6139

DANSKE MALERMESTRE

Som stamgæst og tidligere indehaver har 
Sven Hansen fast parkeringstilladelse til 
sin hvide Mercedes foran Midtskiws.
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Krabbesholm Herregård

Af Niels Mortensen, 
Skive Byarkiv

Herregården Krabbesholm 
er opført af lensmand Ivar 
Krabbe, Østergård, og 
hans enke, Magdalene 
Banner i 1560’erne. 

Herregårdens hovedbygning blev 
opført som en befæstning i stil med den 
skånske herregård Glimmingehus, belig-
gende på en holm i strandengene ved 
Skive Fjord og omgivet af voldgrave. 
Krabbesholm var altså tænkt som et 
forsvarsanlæg – herremændene i Salling 
havde ikke glemt de oprørske bønder, 
der under ledelse af Skipper Klement 
drog hærgende gennem Jylland i 
1530’erne. 

Først knap 200 år senere – i en fre-
deligere tid – blev hovedbygningen i 
1750’erne ombygget til sit nuværende 
udseende af amtmand Werner Rosen-
krantz. Den fine udsmykning af vægge 
og lofter i riddersalen stammer fra 
denne ombygning.

Ridefogeder og fæstebønder
De danske herregårdes jorder var opdelt 
i hovedgårdsjorden, der blev dyrket af 
herremanden ved hjælp af en ride- eller 
ladefoged m.fl., og fæstegodset, der blev 
dyrket af herregårdens fæstebønder. 

Fæsteafgiften for fæstegodset blev 
dels afregnet med korn og andre natu-
ralier, dels gennem hoveri (pligtarbejde) 
for herremanden på hovedgårdsjorden.

Krabbesholms hovedgårdsjord lå der, 
hvor Skovbakken og Violvejskvarteret 
(Krabbesholm Mark) ligger i dag, mens 
herregårdens fæstegårde fortrinsvis lå i 
Resen, Skive Landsogn, Dølby, Hem og 
Brøndum sogne. 

Når fæstebønderne skulle møde for at 
gøre hoveri, gik eller kørte de med he-
stevogn fra deres gårde ind til herregår-
den. På denne måde opstod der en vej 
fra Brøndum over Hem, Tolstrup, Vinde, 
Resen og ned til herregården. Vejen 
fik ”kælenavnet” Hovvejen – og dette 
navn lever videre i vejnavnet Hovvejen 
i Skovbakken-kvarteret – men Hovvejen 
sluttede først ved avlsbygningerne på 
Krabbesholm, der lå nord for hoved-
bygningen. Tilbage af avlsgården er nu 
kun bindingsværksbygningen, der ligger 
nordvest for hovedbygningen. 

Fæsteafgifter og studeavl
Herremandens væsentligste indtægter 
kom dels fra bøndernes fæsteafgifter, 
dels fra studeavl. 

Studene blev fedet op på hoved-
gårdsjorden og på de store enge ved 
Skive Å, som tilhørte herregården. Efter 
opfedningen blev studene drevet til 

Nordtyskland og solgt. I 1800-tallet drev 
ejerne også mejeribrug, og der blev 
bygget et mejeri ved en af sidefløjene 
(det tidligere mejeri rummer i dag høj-
skolens køkken). Mejeriet blev nedlagt i 
1893, da proprietær Rosen var med til 
at starte Skive Andelsmejeri. 

Jorden ved Krabbesholm viste sig at 
være rig på råstoffer. Nord for Krab-
besholms avlsbygninger fandtes et areal 
med mergel. Merglen blev i første halv-
del af 1800-tallet anvendt til forbedring 
af herregårdens jorder. Efter opgravnin-
gen fik mergelgravene lov til at ligge 
hen som små damme. 

Teglværk ved Bækkevej
I bakkerne nordvest for avlsbygnin-
gerne var der godt ler til fremstilling 
af mursten m.m. I 1850’erne anlagde 
proprietær Jens Dalsgaard Krabbesholm 
Teglværk ved Bækkevej for at udnytte 
lerforekomsterne i Krabbesholm Skov. 

Selv teglværket blev bygget syd for 
Skovbækken, mens bestyrerboligen blev 
opført nord for bækken (huset ”Tre-
dele”, Havnevej 32). Svanedamsvej blev 
anlagt som en kørevej fra lergraven i 
Krabbesholm Skov hen til Krabbesholm 
Teglværk. Oprindelig transporteredes 
leret på hestevogne, men i 1877 blev 
der anlagt et skinnespor, så leret kunne 
transporteres på tipvogne, der blev 

trukket af heste. Da lergraven var tømt, 
blev sporene fjernet, og teglværket blev 
i 1908 solgt til teglfabrikant Chr. Søren-
sen, Højslev Teglværker, der fjernede 
maskinerne og nedbrød bygningerne.

Syd for lergraven var jorden mere 
sandet, og det kunne også gøres i 
penge. Da Skive Havn blev anlagt i 
slutningen af 1860’erne, blev fyldet til 
moleanlægget hentet i skoven og kørt 
med tipvogne ned til stranden syd for 
Krabbesholms bygninger, hvor havnen 
skulle ligge.

Krabbesholm Skov var et aktiv, der 
også indgik i herregårdens økonomi. 
Skoven er en af de få urskove, som fin-
des i Salling, og de skiftende ejere solgte 
gavntræ og brænde til egnens beboere 
samtidig med, at de sørgede for at 
genplante, så der fortsat var mulighed 
for skovbrug. 

Adgang mod betaling
Skovens smukke beliggenhed på de 
stejle skråninger tæt ved Skive kunne 
der ligeledes tjenes penge på.

 I 1860 udlejede proprietær Jens Dals-
gaard retten til færdes i den sydligste 
del af skoven til en forening, ”Skive Byes 
og nærmeste Omegns Adgang til Krab-
besholm Skov”. For at holde uvedkom-
mende væk fra skoven, blev der sat et 
hegn langs Skovbækken, hvori der blev 

Fra middelalderligt fæstningsanlæg til moderne højskole 
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opsat to skovlåger, en ved Dronning 
Louisevej og en ved Svanedamsvej. 

Medlemmerne af foreningen fik hver 
udleveret en nøgle, så de kunne låse sig 
ind, når de ville gå en tur i skoven. Alle 
raske børn forsøgte naturligvis at forcere 
hegnet, og derfor blev der ansat en 
skovbetjent til at jage dem bort!

Opførelsen af Rosenhøj
I 1894 overtog en ny forening, ”Skive 
Skovforening”, retten til færdes i Krab-
besholm Skov. Året efter - i 1895 - op-
førte Skovforeningen en fornem restau-
rationsbygning på to etager i kanten af 

Krabbesholm Skov ved Havnevej. 
Restauranten fik navnet ”Rosenhøj” 

efter den daværende ejer af Krab-
besholm Skov, jægermester Rosen. 

Rosenhøj skulle først og fremmest be-
tjene Skovforeningens medlemmer, men 
andre kunne leje den til sommerfester, 
udflugter o.l. 

Bygningen var af murværk forneden 
og træ foroven og uden isolation, så 
den kunne kun bruges om sommeren. 

Rosenhøj åbnede normalt til pinse, 
så man kunne se pinsesolen danse, og 
lukkede i september. 

I forbindelse med opførelsen af 

Rosenhøj blev der bygget en bro over 
Skovbækken, så gæsterne fik let adgang 
til pavillonen. For at holde ubudne gæ-
ster ude, blev der også her opsat en låge 
for enden af broen. Lågen er væk, men 
broen findes stadig. 

Stranden syd for Krabbesholm viste 
sig at være et stort aktiv for ejerne af 
Krabbesholm. Langt op i 1800-tallet 
kunne man stadig sejle med små skibe 
op ad Skive Å til Østertorv, men efter-
hånden som skibene blev større, var de 
tvunget til at lægge til ved stranden.

Både stranden, vejen og broen over 
Skovbækken tilhørte Krabbesholm, og 

det benyttede de skiftende ejere til at 
opkræve afgifter af skibene og deres 
laster. Skive Havn blev anlagt på Krab-
besholms grund, og aftalen med Skive 
kommune om havneanlægget sikrede 
ejerne en afgift af hvert skib, der anløb 
havnen. 

Udstykninger og salg til kommunen
I 1906 solgte proprietær Rosen her-
regården med Krabbesholm Skov, 
Krabbesholm Teglværk og Skive Havn 
til et konsortium, der udstykkede her-
regårdens jorder til husmandsbrug og 
byggegrunde. 

Krabbesholms bygninger med haven, 
skoven og havnen solgte konsortiet i 
1907 til Skive Byråd. Byrådets køb skyld-
tes først og fremmest, at man så kunne 
slippe for at betale skibsafgift til Krab-
besholms ejere, og dernæst, at man ville 
sikre sig Krabbesholm Skov for at skaffe 
byens borgere fri adgang til skoven. 
Hegnet og skovlågerne skulle væk.

Selve bygningerne var byrådet ikke 
interesserede i, og da det viste sig, at 
ejeren af Salling Højskole i Jebjerg, for-
stander Axel Axelsen, ønskede at flytte 
sin højskole til Krabbesholm, solgte 
byrådet bygningerne og parken til ham. 
Siden da - i snart 110 år - har der været 
drevet højskole i den tidligere herre-
gårds bygninger. 

Krabbesholm, fotograferet fra Skive Fjord ca. 1905. Til venstre ses det nu forsvundne ishus til mejeriet, derefter den ene sidelænge 
med herregårdsmejeriet med skorstenen, hovedbygningen med fangetårnet og til højre en staldlænge med bindingsværk og strå-
tag. Bemærk, at Skive Fjord dengang gik helt ind til Strandvejen. 
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Småkårsfolkenes folkekære digter fejres

Af Jens Utoft

Da Skive Byråd i sin tid skulle navngive 
et af de dengang nye IC3-tog efter en 
kendt, afdød person fra lokalområdet, 
var der ingen tvivl om, at det skulle 
være den folkekære digter Jeppe Aakjær.

I år er det 150 år siden, han blev født 
på en lille landejendom i Åkjær syd for 
Skive under navnet Jeppe Jensen.

Det er på denne plads ikke muligt 
at gøre rede for den betydning, Jeppe 
Aakjærs forfatterskab har haft, både for 
hans samtid og for eftertiden.

Men det understreges vel ret tydeligt 
af, at fødselsdagen markeres med over 
250 større arrangementer over det me-
ste af landet – og selvfølgelig også med 
et stort antal arrangementer i Jeppe Aak-
jærs kunstnerhjem ”Jenle” i Østsalling.

Stedet ejes af staten via Naturstyrel-
sen, som står for drift og vedligehold af 
bygninger og udendørs arealer i samar-
bejde med Skive Kommune. 

Aakjærselskabet – Nordens største
Jenle er tillige hjemsted for Nordens 
største litteraturselskab, Aakjærselskabet. 
Det er en folkelig og kulturel sammen-
slutning for alle, der interesserer sig for 
mennesket Jeppe Aakjær, hans forfatter-
skab, hans omfattende folkeoplysende 
indsats og hans kulturelle eftermæle.

Selskabet blev stiftet den 21. januar 
1980 i halvtreds-året for Jeppe Aakjærs 
død. 40 personer indmeldte sig på stif-
telsesdagen - et tal, der siden er vokset 
til godt 2.000 medlemmer. 

En væsentlig del af den udvikling er 
sket siden Henning Linderoth, Jebjerg, 
blev formand i 2004. Dengang var der 
250 medlemmer og årligt ca. 3.000 
besøgende på museet, som drives af 
selskabet. Det tal er nu firedoblet, men 
ifølge Naturstyrelsen er det langt flere, 
der besøger området. – op til 40.000.

”Jeg mener, der er et stort potentiale 
for at gøre dette sted til en langt større 
attraktion”, siger Henning Linderoth.

Han mener således, at der er mate-
riale nok i Aakjærs forfatterskab og liv til 
flere film, selv om det første forsøg med 
filmatisering af Jens Langkniv desværre 
blev mislykket. 

Drives af frivllige 
Både museet og de mange aktiviteter 
på Jenle drives af et stort antal frivillige, 
fordelt på hele 26 forskellige hold.

Nogle af grupperne, fx museums-
gruppen, laver praktiske opgaver. Andre 
beskæftiger sig med indsamling af ma-
teriale om Jeppe Aakjær, herunder ud-
klip fra datidens aviser, som nu er blevet 
digitaliseret. Der er også fundet plakater 
fra Jeppe Aakjærs teaterforestillinger i År-

hus, som tiltrak så stor opmærksomhed, 
at der var indsat særtog fra oplandet.

”Vi får fortsat også en del materiale 
fra private. Fx har vi lige modtaget en 
korrespondance mellem Aakjær og Thø-
ger Larsen”, fortæller Linderoth.

I sommerperioden er fra 12. juni 
2016 til 11. september er museet på 
Jenle åben for enkeltpersoner hver dag 
(også mandage) fra 10:00 til 17:00. I 
den periode er der dagligt otte rund-

visninger, som 12 rundvisere står for 
på skift. Andre frivillige står for drift af 
butik, herunder servering af mad og 
drikke, der indkøbes lokalt.

Uden for dette tidsrum kan grupper 
bestille rundvisning efter aftale.

Teater, musik og litteruatur
”I løbet af sommeren når vi forment-
lig op på 75-80 arrangementer, inkl. 
fortælllinger og fællessang, som rundvi-
serne står for hver tirsdag gennem hele 
sommeren”, oplyser Henning Linderoth.

Som altid er der Jenlefesten, der i år 
holdes søndag den 7. august. Program-
met er endnu ikke helt fastlagt.

Men allerede 7. juli er der folkemusik-
aften, hvor Bente Kure og Leif Ernstsen 
fortolker nogle af Jeppe Aakjærs sange.

Den 14. juli er der Aakjær-aften med 
Aakjærselskabets fortællegruppe og og 
to aftener i august, torsdag den 11. 
og lørdag den 13. er der friluftsteater 
på programmet. Her genopfører Skive 
Amatør Teaterforening Aakjærs forestil-
ling ”På aftægt” på plænen foran Jenle. 
Forestillingen fik i foråret flotte anmel-
delser efter opførelsen på Skive Teater. 

Endelig holdes der i september en 
Jenlefestival over hele 17 dage - svaren-
de til det antal dage, hvor Jeppe Aakjær 
sad indespærret i Viborg Arrest for at 
forfægte ytringsfriheden.

Imponerende antal arrangementer gennem hele sommeren på  
Jeppe Aakjærs Jenle op til digterens 150 års dag i september. 



11

Juli 2016

11

På fødselsdagen, 10. september, 
holdes en særlig litteraturdag med ud-
deling af Aakjær-prisen.

En ildsjæl med ambitioner
Ingen, der har været i nærheden af 
Jenle, kan være i tvivl om værdien af 
den indsats, som Henning Linderoth har 
ydet i sine hidtidige 12 år som formand.

Han har været optaget af Aakjærs for-

fatterskab så længe han kan huske, og 
har også selv drevet forskning i Aakjærs 
forfatterskab, bl.a. med hjælp fra profes-
sor Johs. Nørgaard Frandsen fra H.C. 
Andersen Centret i Odense.

Fx fandt han under et besøg på 
Nobel-instituttet i Stockholm ud af, at 
Jeppe Aakjær i 1917 var indstillet til No-
bels Litteraturpris sammen med Martin 
Andersen Nexø. At Aakjær blev forbigå-

et skyldes ifølge Linderoth formentlig at 
Andersen Nexø var kendt som kommu-
nist og at afgørelsen blev truffet umid-
delbart efter den russiske revolution.

”Jeg har især koncentreret mig om 
hans person, hans tænkning og hans 
forfatterskab og har også holdt flere 
foredrag på høloftet her på Jenle. Men 
min største force som formand er, at jeg 
er god til at samle folk, der kan varetage 

forskellige opgaver. Der er heldigvis 
ingen problemer med at samle frivillige, 
siger den 68-årige Henning Linderoth.

Han er oprindeligt udlært konditorba-
ger og har sejlet som fisker og hos ØK.

Derefter blev han uddannet lærer, 
læste teologi og tog en kandidatuddan-
nelse i pædagogik. Han har bl.a. un-
dervist på Salling Ungdomsskole, Skive 
Seminarium og er i gang med en Phd.-
afhandling, som han forventer at gøre 
færdig når han går af som formand, 
senest om to år.

Blandt de opgaver, som skal lsøes 
inden da, er omlægning af Aakjærsel-
skabets medlemsblad til et egentligt 
litteraturtidsskift.

Bladet udkommer i 2.500 eksempla-
rer fire gange årligt.

Medlemsskab af Aakjærselskabet 
koster 210 kr. om året og inkluderer ud 
over medlemsbladet en årlig boggave.

Besøg på museet på Jenle koster 40 
kr. og yderligere 35 kr, hvis man ønsker 
at deltage i en rundvisning.

Yderligere information
Du kan finde yderligere informationer 
om Aakjærselskabet, om Aakjærs forfat-
terskab, om Jenle og om de mange 
arrangementer i løbet af sommeren på

www.jenle.dk

Aakjærselskabets formand Henning Lin-
deroth ses her foran Jenles hovedbygning, 
hvor Jeppe Aakjær skrev mange af sine 
værker på sit kontor på 1. sal. Møllen i bag-
grunden blev brugt som gæstebolig.
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Mange forbedringer i AAB-afdelinger

Håndværkerne har haft travlt i mange af 
AAB’s afdelinger – og har det flere steder 
fortsat, fremgik det af formanden Peter 
Hadrups beretning på årets generaIfor-
samling, der fandt sted i Kulturcenter 
Limfjord 31. maj med ca. 130 deltagere.
 I de gule blokke på Dalgas Allé er 
arbejdet med de nye isolerede facader i 
svalegangene nu færdigt. Det er blevet 
besluttet at udskifte køkkenlågerne i de 
50 boliger, hvor der er monteret låger i 
bøgefinér. 

I de røde blokke på Dalgas Allé, er vi 
i gang med en større renovering. De får 
helt nye badeværelser med vaskemaski-
ne og tørretumbler. Deres fællesvaskeri 
bliver nedlagt. Hvad lokalerne derefter 
skal bruges til, skal beboerne have be-
sluttet på et senere tidspunkt.

Samtidig isoleres gulvene under samt-
lige stuelejligheder i afdelingen.

I samarbejde med arkitektfirmaet 
Meissner + Sigh pågår en idéfase til ny 
facadebeklædning og nye vinduer m.m.

Opgaven prioritereres ud fra afdelin-
gens økonomiske ressourcer.

Nyt tag på gårdhavehuse
I afdeling 10 Fyrrevænget/Granvænget 
deltog 88 beboere i en orienteringsaften 
i KCL, hvor beboerne blev orienteret om 
den kommende renovering. 

De skal have lagt nyt tag, hulmursiso-

lering samt udskiftning af træbeklæd-
ning til vedligeholdelsesfrie materialer. 
Renoveringen vil koste 16 mio. kr., men  
vil ikke munde ud i huslejeforhøjelser.

Renoveringen er allerede i gang og 
forventes færdigt i sommeren 2017.

Større isoleringsopgaver
En af de større renoveringsopgaver, af-
deling 4, Holstebrovej, med isolering og 
nye altaner er stort set afsluttet, og med 
et godt resultat.

I afdeling 17, Stoholm er der opsat ny 
vedligeholdelsesfri beklædning på seks 
udhuse, herunder ny zinkbeklædning 
på stern m.v. samt nye tagrender og 
nedløb. Ligeledes har afdelingen fået 
udskiftet deres radiatorer i stuen.

I afdeling 7, Kirkealle og Egeris vej, 
skal samtlige boligblokke have opsat 
isolering under gulvet i stuelejlighederne 
via krybekælderen. For de 14 bolig-
blokke skal der isoleres i alt cirka 6.500 
kvadratmeter. Det ventes afsluttet sidst i 
efteråret 2016.

I afdeling 1, Ringparken, har boligfor-
eningen modtaget et tilbud på hul-
mursisolering af de 10 boligblokke. Det 
er aftalt, at der udtages en boligblok til 
forsøg for at se, hvor nemt/besværligt 
det er. Der påtænkes at anvende fla-
mingokugler, som inden de blæses ind i 
hulmuren tilføres lim.

Efterisolering af loftsrum
I de afdelinger, hvor det er muligt (cirka 
255 boliger), er vi p.t. i gang med efter-
isolering af tagrum/loft. 

Der indblæses ca. 200 mm isolering 
på den eksisterende isolering, lavet en 
ny gangbro og opsat vindspærre. 

De berørte beboere har fået en med-
delelse om hvornår firmaet går i gang 
og får ligeledes en besked ca. 7-14 dage 
før opstart, så man får tid til at tømme 
sit loftsrum. Det giver samtidig en god 
grund til at få ryddet op.

I afdeling 23 Mølletoften er hegn og 
træ på udhusene udskiftet med vedlige-
holdelsesfrie materialer. (Se forsiden)

Byggeskadesag forfølges 
I afdeling 6 og 8, Islandsvej og Finlands-
vej, verserer en sag i Byggeskadefonden 
for Byfornyelse vedrørende facader og 
sokkel. I første omgang fik vi desværre 
ikke medhold i vores ansøgning, så 
endnu engang har vi anket deres afslag. 

Skulle det igen munde ud i et afslag 
vil vi ansøge Landsbyggefonden om et 
tilskud, så vi kan få ordnet problemerne 
med de pudsede facader og sokler. Da 
det drejer sig om en større renovering, 
til omkring 100.000 kr. pr. hus, mener vi 
selv at vi har en god sag.

Landsbyggefonden har nemlig en 
kasse til uforudsete renoveringsopgaver, 

hvor afdelingen ikke selv er i stand til 
at bære den omkostning. Men uanset 
hvad, skal vi have gjort noget, og det 
kan måske i sidste ende resultere i at dis-
positionsfonden skal træde til - lejerne 
bliver selvfølgelig holdt skadesløs.

Ungdomsboligerne
Den 17. marts 2016 har vi søgt mini-
streret om tilladelse til salg af ungdoms-
boligerne på Pilevænget, da en renove-
ring ikke kan betale sig. 

Vi skal nok få grunden solgt. Omkost-
ningerne og eventuelle tab ved et salg 
dækkes af Landsbyggefonden.

Helhedsplanen for ungdomsboli-
gerne på Kastanievænget, Gefionsvej 
og Huginsvej er godkendt af Landsbyg-
gefonden og Skive Kommune. Bolig-
foreningen og Årstiderne Arkitekter er 
derfor i gang med at kalkulere priser, 
hvorefter boligforeningen afholder et 
møde med beboerbestyrelserne.

Renoveringen af ungdomsboligerne 
på Arvikavej er fortsat uafklaret.

Uddrag af beretningen på generalforsamlingen i KCL 31. maj
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Billig administration og robust økonomi

Uddrag af Gert Holms gennemgang af regnskab og budget på 
boligforeningens generalforsamling 31. maj.

Af Jens Utoft

Trods ekstra udgifter på ca. 300.000 kr. 
til en ny hjemmeside og 67.000 kr. til 
annoncering af ledige boliger, landede 
AAB Boligudlejning i 2015 et lille over-
skud på knapt 54.000 kr., fremgik det 
af forretningsfører Gert Holms fremlæg-
gelse på generalforsamlingen.

Foreningens egenkapital er med ud-
gangen af 2015 opgjort til 11,9 mio. kr. 

De samlede udgifter til administration 
beløb sig til 6.969.440 kr., hvoraf knapt 
4,5 mio. kr. var personaleudgifter.

Samlet var udgifterne ca. 400.000 kr. 
mindre end budgetteret. Det skyldes 
især lavere renteindtægter og dermed 
også lavere udgifter til forrentning af 
afdelingernes indestående.

Administrationsbidrag blev ca. 
335.000 kr. højere end forudset fordi 
100 ungdomsboliger ikke var med i 
budgettet, da skulle have være nedlagt.

AAB blandt de billigste
Fraregnet 422.308 for administration af 
andre boligafdelinger (kommunale) og 
lovmæssige gebyrer, beløb administrati-
onsbidraget for hver af de 1741 lejemål 
i AAB sig således til 3.160 kr., hvilket 
er blandt de laveste i sammenlignelige 
almene boligforeninger.

Beløbet er i 2016 sat til 3.309 kr. og i 

2017 til 3.447 kr. pr. lejemål.
Både AAB og boligselskabet Bomiva 

har hidtil haft en aftale om administrati-
on af nogle af Skive kommunes boliger. 
Disse aftaler skal nu sendes i udbud, og 
AAB har derfor aftalt at byde sammen 
med Bomiva på de boliger, man hidtil 
selv har haft og ikke på hinandens.

Om to år udløber aftalen med Skive 
Kommune om dækning af huslejetab 
ved manglende udlejning. Problemet er 
størst i oplandet, hvor planen er at løse 
det ved nedrivning og sammenlægning.

Antallet af ledige boliger, hvor AAB 
selv skal dække huslejetabet er dog 
faldet markant i 2016 og omfattede 
ved den seneste opgørelse fem boliger, 
hvoraf de to i oplandet.

Dispositionsfonden
I 2015 dækkede AAB’s dispositions-
fond 666.000 kr. af afdelingernes tab 
ved ledige lejemål og 19.000 kr. af tab 
ved fraflytninger. Desuden gav fonden 
784.000 kr. til nedsættelse af huslejer.

Fonden får 1/3 af de midler, lejerne 
forsat skal betale for lån, der ellers er ud-
løbet. Resten går til Landsbyggefonden.

Alene afdelingen på Bjarkesvej betaler 
årligt 1,5 mio. kr. for udgåede lån.  

Indbetalingerne til fonden ventes årligt 
at stige fra godt 2,7 mio. kr. i 2015 til 3,4 
mio. kr. i 2019. På nuværende tidspunkt 

er der bevilget 1.452 kr. i tilskud i 2016 – 
lidt mindre de følgende år.

Fondens formue var med udgangen 
af 2015 på knapt 8,9 mio. kr.

10-årige lån til boligforbedringer
Med udgangen af 2015 havde AAB ud-
lånt knapt 8,4 mio. kr. til afdelinger og 
til individuelle boligforbedringer.

Renten på 10-årige fastrentelån er nu 
så lav, at AAB vil omlægge en del lån 
med variabel rente til disse fastrentelån.

Nogle beboere har 30-årige lån til 
finansiering af nyt køkken. Det er selvføl-
gelig ikke holdbart, men de er svære at 
komme ud af uden store omkostninger. 
Derfor er det besluttet, at lån til nyt køk-
ken og bad 
max må løbe 
over 15 år.

Desværre 
er det ikke 
muligt at op-
tage et nyt 
lån, hvis man 
har et, der 
endnu ikke 
er betalt.

En del-
tager ville 
vide, om 
det kan det 
betale sig at 

sende tidligere lejere til inkasso, hvis de 
ikke betaler ved fraflytning. 

”Nej, Ikke altid”, svarede Gert Holm. 
”Men det skal jo heller ikke være legitimt 
bare at at løbe fra regningen. Nogle 
gange sælger vi fordringerne – senest fik 
vi 7 % af et beløb, vi havde afskrevet”.

Genvalg til bestyrelsen 
Birgitte Sørensen, Dølbyvej og Leon 
Norup, Granvænget, blev genvalgt til 
bestyrelsen efter kampvalg med Niels 
Jørgen Birkholm, Dalgas Allé.

Poul Stigaard, og Torben Mant-
hai, begge Dalgas Allé, blev genvalgt 
som suppleanter uden modkandidat i 
nævnte rækkefølge.
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Det er under meget trange forhold, at de to arbejdshold fra Isolatørfirmaet på skift ar-
bejder med at opsætte 200 mm isolering under stuegulvet i afdelingerne i Egeris. Det 
foregår i krybekælderen med en højde svingende mellem 75 - 150 cm.

Markant billigere fjernvarme
Bestyrelsen for Skive Fjernvarme har net-
op meldt ud, at udgiften til fjernvarme 
falder fra 500 til 400 kr. pr. MWh. i det 
nye regnskabsår, der er startet 1. juni.

De faste afgifter er uændret.
Samtidigt skal en del forbrugere have 

penge tilbage fordi de har brugt mindre 
varme end forventet. Beløbet modreg-
nes i den første rate i august.

Prisnedsættelsen skyldes, at indtæg-
terne fra salg af strøm fra kraftvarme-
værket på Thorsvej har været større end 

forventet, samtidigt med at udgifterne 
til indkøb af naturgas og træpiller, som 
bruges til at producere strøm og varme, 
har været mindre end ventet.

Samtidigt er tabet af varme i led-
ningsnettet blevet væsentligt mindre 
fordi forbrugerne er blevet bedre til at 
udnytte den varme, de modtager.

Med den seneste prisnedsættelse er 
selve varmeprisen over de seneste seks 
år sammenlagt sat ned med 215 kr. pr. 
MWh, svarende til godt. 30 %.

Ved ankomsten til Fårup Sommerland i Vendsyssel blev der serveret kaffe og rund-
stykker til deltagerne alle deltagerne, som derefter blev sluppet løs blandt de mange 
forlystelser, indstil det atter gik hjemad mod Skive.

På tur til Fårup Sommerland
Bussen var fyldt til sidste plads da for-
manden for bestyrelsen i afdelingen på 
Dalgas Allé 1-47, Niels Jørgen Andersen, 
og Britta Blaabjerg fra Kirke Allé lørdag 
den 28. maj havde arrangeret en til 
Fårup Sommerland for AAB’s beboere.
Britta Blaabjerg fortæller om turen: 

”Kl. 8 gik det nordpå for en hel bus-
fuld forventningsfulde børn og voksne 
fra Skive. Ved 10 tiden ankom vi, hvor-
efter vi hjalp hinanden med at bære de 
medbragte rundstykker, pålæg, kaffe/

the og juice med ind i sommerlandet til 
nogle egnede borde/bænke. Der blev 
snakket på livet løs mens maden blev 
indtaget, hvorefter vi brød op og folk 
gik ud til forlystelserne. Det var tørvejr 
fra morgenen af, men i løbet af dagen 
kom der dog lidt regn. Det tog de fleste 
heldigvis ikke så tungt. Kl. 16.45 mød-
tes vi atter ved bussen og kørte retur 
med en masse trætte børn (og voksne). 

Vi takker alle, der var med, for en 
super dag. Mvh Niels Jørgen og Britta
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Nyttige navne, adresser og telefonnumre
Hovedbestyrelse

Peter Hadrup, Bjarkesvej, (fmd,
Jan Sørensen, Dalgas Allé,
(næstfmd) 
Leon Norup, Granvænget, 
Birgitte Sørensen, Dølbyvej og 
Bjarne Hansen, Islandsvej.

AAB-afdelinger

Skive: Bjarkesvej 6-134
Afdelingsbestyrelse: Bente Norup 
(fmd.), Hans Pedersen og Carsten 
Fredsgaard Madsen. Vicevært: Hen-
rik Bagger Eriksen, tlf. 2710 9111 
og Paw Villadsen, tlf. 2710 9116

Dalgas Alle 1-47
Afdelingsbestyrelse: Niels Jørgen 
Andersen (fmd.), Dorte Melgaard 
og Susanne B. Kaae. Viceværter: 
Jens Kolding, tlf. 2710 9112, Mi-
chael Pedersen, tlf. 2710 9113 og 
Bjarne Thorsager, tlf. 3076 5434.

Dalgas Alle 49-65
Afdelingsbestyrelse: Jan Sørensen 
(fmd.), Ove Andersen og Torben 
Manthai. Viceværter: Bjarne Thors-
ager, tlf. 3076 5434, Jens Kolding, 
tlf. 2710 9112 og Michael Peder-
sen, tlf. 2710 9113.

Dølbyvej 6-38
Afdelingsbestyrelse: Birgitte Søren-
sen (fmd.), Natasja Skovdahl og Eli-
sabeth Krista Mikkelsen. Vicevært: 
Leif Haubro, tlf. 2710 9104

Finlandsvej 1-23 og  
Islandsvej 1-18
Afdelingsbestyrelse: Finn Trustrup 
(fmd.), Lena Mikkelsen, og Ole 
Trustrup. Vicevært: Henrik Bagger 
Eriksen, tlf. 2710 9111 og Paw Vil-
ladsen, 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 Kri-
stiansen og Jette Hangaard. Vice-
vært: 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: Nina Vester-
sager (formand), Ingelise Faursby, 
Dieter Jensen, Maria Borggaard og 
Britta Møller Jensen. 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.), Hanne Strøm 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 Niel-
sen, 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
Afdelingsbestyrelse: Naja Holm-
berg, 603, Agnes Marie Vester-
gaard, 128, og Thomas Aarup 
Sørensen, 802. Viceværter: 
Jens Kolding, tlf. 2710 9112, 
Michael Pedersen, tlf. 2710 9113 
Bjarne Thorsager, tlf. 3076 5434.

Gefionsvej
Afdelingsbestyrelse: Line Korsgaard 
Olesen, 67, Nicolai Nørgaard 73, 
Trine Walther, 75. Vicevært: Henrik 
Bagger Eriksen, tlf. 2710 9111 og 
Paw Villadsen, tlf. 2710 9116

Huginsvej
Afdelingsbestyrelse: Anders Odga-
ard Sørensen (formand), Alles-
sandro Martinetz, Martin Gud-
mundsen, Micke B. Brotherton, 
Sebastian Rønvig og Sidsel Winther 
Bertelsen. Viceværter: Henrik Bag-
ger Eriksen, tlf. 2710 9111 og Paw 
Villadsen, tlf. 2710 9116

Kastanievænget
Afdelingsbestyrelse: Mathias H. Al-
bertsen, 27 (formand), Asbjørn Høj 
Olesen, 57, Inge Bech, 9, Mininn-
guaq Møller, 47, Rikke Cecilie Vem-
ming, 85. Viceværter: 
Jens Kolding, tlf. 2710 9112, 
Michael Pedersen, tlf. 2710 9113 
Bjarne Thorsager, tlf. 3076 5434.

Bebyggelser ejet af 
Skive Kommune

Breumgaard Plejecenter
Vicevært: Viktor Laursen, 
tlf. 2056 5713

Jebjerg Ældrecenter
Vicevært: 
Keld Højgaard, tlf. 2524 7111

Selde Ældrecenter
Vicevært: Viktor Laursen, 
tlf. 2056 5713

Bofællesskaberne 
Frejasvej 34-46, 
Gefionsvej 19-35, 
Hjaltesvej 3 A, 3 B og 5 B og 
Parcelvej 9-40
Vicevært: Troels Brøndum, 
tlf. 3076 5432
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Selv om regnen høvlede ned, var begejstringen ganske tydelig, da sangerinden Birthe Kjær gik på scenen ved dette års 
Skive Handicap Festival torsdag den 16. juni. Festivalen havde samlet ca. 1.500 udviklingshæmmede og frivillige hjælpere 
fra det meste af Region Midtjylland samt Thy og Mors. Festivalen var muliggjort af støtte fra Skive Kommune og af, at ar-
rangørerne af ”Rock ved Åen” havde stillet deres faciliteter til rådighed for arrangementet, som ud over Birthe Kjær bød 
på en række andre populære navne. Efter koncerten tog Birthe Kjær sig god tid til at skrive autografer og uddele nogle 
af sine medbragte CD’ere. ”Rock ved Åen” afviklede deres egen koncert fredag aften den 17. juni med kendte navne som 
Johnny Madsen, Anne Linnet Band og Søs Fenger.  Foto: Lindy Jørgensen, Skive Folkeblad. Indsat foto: Jane Toft

Skives alternative musikfestival


