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Klar til nye opgaver!
 
Desværre mister vi også nogen - nemlig administration af Skive Kommunes boliger.

Af Peter Hadrup,  
formand for aab Boligudlejning

For os der valgte at afholde vores sommerferie 
i Danmark bød vejret på lidt af hvert. Der var 
ingen grund til at købe sololie, men til gengæld 
har vi en dejlig sensommer som vi alle nyder.

Vi i hovedbestyrelsen er nu klar igen til at 
tage fat på nye opgaver der venter forude. Fra den 23-24 sep-
tember deltog vi i vores årlige boligkonference i Grenå, hvor 
vi fik nye input fra den almene sektor og nye ideer med hjem.

Vores nye hjemmeside er snart klar til at gå i æteren, og vi 
håber, at den vil blive brugt af vores beboere samt afdelings-
bestyrelser. 

På vores næste fællesmøde for afdelingsbestyrelser og 
deres suppleanter vil vi give en kort instruktion i, hvordan 
hjemmesiden bruges i de enkelte afdelinger, og hvordan 
hvor afdelingsbestyrelsen nu kan se flere oplysninger om 
deres egen afdeling. Fællesmødet er fastsat til tirsdag den 8. 
november kl. 17.00 i KCL.

Krav om effektivisering
Den almene sektor skal effektiviseres mest muligt for at gøre 
administrationsbidraget for den enkelte beboer så billig som 
muligt. 

For vores vedkommende har vi længe haft fokus på dette 
område og har efterhånden gennemført de besparelser, vi har 
kunnet finde, uden at det er gået ud over servicen. Der har 
været foretaget låneomlægninger, elektronisk syn m.m.

Derfor ligger vi også lavt i administrationsbidrag, sammen-
lignet med tilsvarende almene boligforeninger. 

Ud over vore egne boliger har vi hidtil også administreret 
nogle af Skive Kommunes plejecentre og bofællesskaber. An-

dre kommunale boliger har været administreret af Bomiva. 
Men, som reglerne foreskriver, har Skive kommune sendt 

administration af disse boliger i udbud, og desværre var det 
Boligselskabet Sct. Jørgen i Viborg, der fik den samlede aftale 
i hus. For vores vedkommende er det selvfølgelig ærgerligt, 
men sådan er betingelserne.

Udsigt til lavere varmeudgifter
For tiden pågår der renovering af rækkehusene på Fyrrevæn-
get og Granvænget, samt renovering af badeværelserne i 
afdeling 11.1 de røde blokke på Dalgas Alle. Ligeledes pågår 
der efterisolering af lofter i 225 boliger.

Skive Fjernvarme afholdt generalforsamling den 8. sep-
tember, hvor jeg deltog som repræsentant for vores boligfor-
ening. Stor ros til Skive Fjernvarme, hvor det hele kører godt.

I det nye regnskabsår fra 1. juli er a contobeløbet for 
fjernvarme sat ned med hele 14 % og med de nye tiltag med 
efterisolering af vores boliger skulle det hele gerne ende med 
betydeligt lavere varmeudgifter.

p.b.v
   Peter Hadrup.
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Forsiden:
AAB’s ældste afdeling, Ringparken, er ligesom flere andre 
afdelinger ved at blive energirenoveret, i dette tilfælde med 
hulmursisolering og med opsætning af nye fjernvarmeveksle-
re. Vi har besøgt afdelingen - dog primært for at tegne et por-
træt af forkvinden for afdelingsbestyrelsen, den nu 78-årige 
Ruth Jensen, der lod sig overtale til igen at påtage opgaven, 
fordi alle andre i bestyrelsen var nye. 
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Beboere i AAB inviteres hermed til den 
årlige indkøbstur til Tyskland

Lørdag den 12. november 2016. 
Der bliver 2-3 opsamlingssteder, der 
planlægges efter tilmeldte deltagere.
Første opsamlingssted bliver kl 8. 

Turen går til Fleegaard ved Harrislee. 
Her holder vi i 3 1/2 time, hvor man selv 
sørger for evt. frokost. 

Prisen inkluderer, at der i bussen på 
vej ned bliver der serveret rundstykker 
med pålæg og kaffe/the/juice. 

Øl/sodavand/vand kan købes i bus-
sen til rimelige priser. 

Vi regner med at være i Skive igen ca 
ved 19-tiden. 

Tilmelding skal ske pr. e-mail til: 
aabskivepaatur@outlook.dk 

med angivelse af navn, telefonnum-
mer, bopæl og antal deltagere. Evt. 
spørgsmål sendes til samme email.

 Efter tilmelding modtager du/I en 
mail med kontonummeret, hvor pen-
gene skal indbetales inden tre hverdage 
efter tilmeldingen for at beholde den/
de pladser, du har bestilt.

Der er 50 pladser i bussen. De forde-
les efter først til mølle-princippet!! Sidste 
frist for tilmelding er den 4. november.

 Prisen for bustur inklusiv rundstykke/
kaffe er 80 kr. pr. person. Tilmelding er 
bindende og pengene gives ikke retur. 

Turen er kun for beboere i AAB!
Med venlig hilsen 
Niels Jørgen Birkholm 
og Britta Blaaberg

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

Invitation til Tysklandstur

Farvel til FM-radio via kabel
Vidste du at youSee slukker for FM-radio 
via kabel fra februar 2017?

Det betyder ikke, at det er slut med 
at kunne høre radio, men der slukkes for 
FM gennem radiostikket. Du kan stadig 
høre radio på disse måder:
• Stueantenne  

– Du kan også modtage FM-radiosig-
nalet med en stueantenne. Hos you-
See kan du skrive dig op til at modta-
ge en gratis stueantenne, som vil blive 
sendt til dig fra 1. oktober 2016

• DAB Radio  
– Igennem en DAB Radio (Digital 
Audio Broadcast) kan du modtage 
de fleste radiokanaler i den bedste 
lydkvalitet. 

• Via dit tv  
– På dit tv kan du lytte til de fleste af 
dine radiokanaler.

• Apps  
– Du kan fra et smart tv, mobiltelefon 
eller på PC downloade forskellige 
radioapps. 

Billig leje af tv-boks
Vidste du at boligforeningen netop har 
indgået en aftale med youSee således, 
at du som beboer kan leje en tv-boks til 
30 kr. pr. måned. Det koster normalt 99 
kr. pr. måned.

Tv-boksen gør det blandt andet 
muligt at spole, optage, starte forfra og 
sætte programmer på pause.
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Jeg har nok svært ved ikke at blande mig

Af Jens Utoft

”Jeg havde ellers besluttet 
mig for at stoppe. Efter 
15 år i afdelingsbesty-
relsen, hvoraf flere som 
formand synes jeg, at jeg 
har aftjent min værne-

pligt. Men da alle andre var nye, var det 
svært at sige nej til at tage en tørn mere 
og hjælpe dem i gang”.

Den nu 76-årige Ruth Jensen har 
derfor – for anden gang – påtaget sig 
opgaven som formand for AAB’s ældste 
afdeling, Ringparken i Skive, hvor hun 
selv bor i 10 B. Det skete efter, at den 
hidtidige formand, Karsten Nyby, flyt-
tede fra afdelingen.

Hun blev første gang valgt ind i afde-
lingsbestyrelsen da hun som 60-årig var 
gået på efterløn. 

”Jeg har jo nok lidt svært ved ikke at 
blande mig”, erkender Ruth Jensen, der 
også vedkender sig et stærkt social en-
gagement, som hun udfolder gennem 
flere former for frivilligt arbejde.

Fyret fra sit første job
Engagementet er ikke alene kommet 
beboerne i Ringparken til gode. 

Faktisk er der rigtig mange, der gen-
nem årene har nydt godt af hendes 
venlige og imødekommende væsen – 

også gennem de mange år, hun var på 
arbejdsmarkedet.

Det startede hun allerede med, da 
hun som 15-16 årig fik arbejde hos en 
købmand i nabolaget på Brårupvej i 
Skive. Hertil var forældrene flyttet med 
de fire børn – tre piger og en dreng – 
fra Tornborg på hjørnet af Østertorv og 
Sdr. Boulevard, da denne ejendom blev 

revet ned for at give plads til en udvi-
delse af Hotel Gl. Skivehus. 

”Men det job blev jeg fyret fra, da en 
nabo have sladret til købmanden om, at 
jeg – ligesom de øvrige medarbejdere  
– havde meldt mig ind i fagforeningen. 
Det blev min far stjernetosset over og fik 
fagforeningen overtalt til at køre en sag, 
som vi heldigvis vandt og fik en erstat-

ning, som gjorde det muligt for mig at 
købe den vinterfrakke, jeg længe havde 
ønsket mig”, fortæller Ruth Jensen.

Det sociale engagement
Sagen lagde grunden til Ruth Jensens 
retfærdighedssans og sociale engage-
ment, som hun gennem en årrække 
udfoldede i bl.a. organisationen DUI Leg 
og Virke.

I de senere år har hendes frivillige 
arbejde – ud over boligforeningens 
afdelingsbestyrelse – desuden omfattet 
arbejde som frivillig for Ældresagen og 
som holdleder for et af de fem svømme-
hold på Aktivitetscentret Ny Skivehus, 
der gennemføres i varmtvandsbassinet 
på Møllegården.

På Ny Skivehus er hun også med i en 
række af de øvrige aktiviteter, ligesom 
hun har deltaget i flere udlandsrejser.

Formen holdes desuden vedlige med 
de mange ture på cykel rundt i byen. 
Bilen har hun opgivet for flere år siden.

Til gengæld er børn og børnebørn 
flinke til enten at besøge hende eller 
til at hente og bringe hende. Datteren 
Pia bor i Breum og arbejder som leder 
på Bomi i Skive, mens sønnen Michael 
arbejder på Social- og Sundhedcsskolen.

Tilsammen har de givet Ruth Jensen 
otte børnebørn og tre oldebørn, som 
hun har meget fornøjelse af. 

76-årige Ruth Jensen har genindtaget formandsposten AAB’s ældste afdeling,  
Ringparken, men håber snart at finde en afløser

Ruth Jensen nyder udsigten fra sin lukkede altan, hvor vinduerne kan åbnes.
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Brød- og mejeriudsalg i Ringparken
Ruth Jensen er formentlig en af de be-
boere i Ringparken, der har den højeste 
anciennitet.

Hun og familien flyttede nemlig ind i 
afdelingen i slutningen af 60’erne, hvor 
Ruth Jensen samtidigt overtog det brød- 
og mejeriudsalg, der hørte sammen 
med lejligheden.

”Den måtte jeg desværre opgive efter 

fem år på grund af en nyrelidelse, som 
heldigvis for længst er overstået” fortæl-
ler Ruth Jensen.

I stedet fik hun arbejde hos Løndal 
Sko, hvor hun gennem mere end 27 
år var en meget værdsat medarbejder 
indtil hun gik på efterløn.

Derfor var familien nødt til at flytte, 
og fik så i stedet et af gårdhavehusene 
på Fyrrevænget. Her boede de i tre år 

indtil de selv fik bygget hus i Højslev.
”Det var jeg desværre nødt til at 

sælge, da min mand døde for 30 år 
siden”, fortæller Ruth Jensen, som heref-
ter flyttede tilbage til RIngparken.

Satser på energibesparelser
Her glæder hun sig over en velfungeren-
de afdeling, hvor afdelingsbestyrelsen 
holder møde efter behov.

I øjeblikket er afdelingen ved at få 
gennemført en række forbedringer, der 
gerne skulle medføre energibesparelser.

Dels bliver alle 10 blokke i øjeblikket 
hulmursisoleret de steder, hvor der er 
hulmur, og dels bliver der i hver blok 
installeret en ny varmeveksler, der bliver 
leaset hos Skive Fjernvarme, som samti-
digt påtager sig den fremtidige vedli-
geholdelse. De forventes at medføre 
væsentlige energibesparelser.

Da prisen for fjernvarme samtidigt 
er sat ned skulle det ifølge Ruth Jensen 
gerne medføre en væsentlig lavere var-
meregning for beboerne.

Nogle beboere har udtrykt ønske om 
at få nye altaner. Det skal i så fald til 
afstemning, da det er ret bekosteligt.

Fire af blokkene har udendørs altaner. 
De øvrige er lukkede, men vinduerne 
kan åbnes, og det synes Ruth Jensen 
fungerer udmærket.

Her i sommer har afdelingen som 
sædvanligt holdt et grill-arrangement 
for afdelingens beboere – denne gang 
med 24 deltagere, der selv betaler for 
kød og drikkevarer. Desværre var vejret 
så dårligt, at det meste måtte afvikles 
indendørs. Til november er der planlagt 
et julearrangement.

I øjeblikket overvejer bestyrelsen at 
opsætte en trampolin på petang-banen, 
som ikke længere bliver brugt.

Et firma er i øjeblikket i gang med at få 
hulmursisoleret alle ti boligblokke i AAB’s 
ældste afdeling, RIngparken. Det skulle 
gerne medføre en lavere varmeregning, 
siger afdelingens formand Ruth Jensen.
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Tre uddannelser til at udføre pleje og omsorg 

Af Jens Utoft

Engang var det fortrinsvis ufaglært ar-
bejde at hjælpe med at passe ældre og 
syge på hospitaler og plejehjem og som 
hjemmehjælpere. 

Nu kræver det en uddannelse at ar-
bejde med pleje og omsorg, og den kan 
man heldigvis få på Social- og Sund-
hedsskolen på Arvikavej i Skive.

Her har Jens Kolstrup været direktør 
siden 1998, hvor han kom fra en stilling 
som skoleinspektør på Brårup Skole. 

”Normalt har vi ca. 400 elever ad 
gangen på de tre uddannelser, vi 
tilbyder på skolen, men da meget af 
uddannelserne foregår i praktik, er det 
på årsbasis omkring 1.000 elever, der 
modtager undervisning på skolen”, 
fortæller Jens Kolstrup.

Skolen omfatter også to afdelinger i 
Thisted og Viborg. Tilsammen har de tre 
afdelinger ca. 100 medarbejdere, hvoraf 
60 er undervisere. Omkring 2/3 af akti-
viteterne foregår i Skive.

Trinvis uddannelse
De fleste elever gennemfører den prak-
tisk orienterede uddannelse som social- 
og sundhedshjælper. Det tager normalt 
14 måneder.

Herefter kan man så tage en uddan-
nelse som social- og sundhedsassistent. 

Det tager yderligere 20 måneder. Denne 
uddannelse giver mulighed for at læse 
videre som sygeplejerske i fx. Thisted og 
Viborg, eller som ergo- eller fysiotera-
peut, fx i Holstebro.

Siden 2010 har Social- og sundheds-
skolen i Skive desuden kunnet tilbyde en 
særlig pædagogisk assistentuddannelse 
(PAU) med i alt 17 pladser om året.

85 % af eleverne er kvinder.
For alle tre uddannelser gælder, at 

man kan optages efter 9. eller 10. klasse 
i folkeskolen, hvis man har mindst to i 
karaktergennemsnit. Så starter man på 
skolen med et 20 ugers grundforløb. 

Er man over 25 år, kan man få lov at 
tage en SOSU- eller PAU-uddannelse på 
et voksenforløb. Længden afhænger af 

den erfaring, man har i forvejen, og af 
en kompetencevurdering.

Øgede krav til assistenter
Ifølge Jens Kolstrup er niveauet på as-
sistentuddannelsen steget fordi arbejds-
opgaverne på både ældreområdet og i 
psykiatrien er blevet mere komplekse.

”Det, at der nu stilles krav om en 
karakter på mindst 2 i dansk og ma-
tematik har betydet, at eleverne på 
grundforløbet nu er langt mere målret-
tede og meget stærkere profiler. Det er 
også nødvendigt, for hvis man ikke kan 
tage vare på sig selv kan man jo heller 
ikke tage vare på svage ældre og psykisk 
syge”, siger Jens Kolstrup.

Medvirkende til dette er ikke kun ka-
rakterkravet, men også at disse erhverv 
har fået bedre lønvilkår og en højere 
anseelse i befolkningen. 

Dermed er uddannelserne blevet et 
godt alternativ til de gymnasiale uddan-
nelser og medvirkende til at opnå målet 
om, at mindst 95 % af en ungdomsår-
gang skal have en erhvervsuddannelse, 
Mener Jens Kolstrup.

Social- og sundhedshjælper
På social- og sundhedshjælperuddannel-
sen lærer man at støtte borgerne fysisk 
og psykisk i at kunne fastholde en nor-
mal livsførelse. Man lærer at yde pleje 

Omkring 1.000 elever – de fleste af dem er kvinder – gennemfører hvert år  
en uddannelse på Social- og Sundhedsskolen i Skive  

Social- og Sundhedsskolens direktør Jens Kolstrup foran indgangen til afdelingen på 
Arkvikavej i Skive, der er opført i 2004. 
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og omsorg, arbejde aktiverende og yde 
praktisk bistand til såvel handicappede, 
syge og ældre mennesker i eget hjem.

Man arbejder selvstændigt og i 
samarbejde med kolleger og andre fag-
grupper. Uddannelsen kvalificerer til at 
arbejde på et plejecenter, i hjemmeple-
jen og flere andre steder.

Uddannelsen som SOSU-hjælper 
giver adgang til at søge ind på uddan-
nelsen som social- og sundhedsassistent. 

Denne uddannelse giver adgang til at 
blive optaget på en mellemlang videre-
gående uddannelse inden for social- og 
sundhedsområdet.

Social- og sundhedsassistent 
På uddannelsen som social- og sund-

hedsassistent lærer man at udføre 
sammensatte omsorgsopgaver samt 
grundlæggende sundheds- og sygeple-
jeopgaver selvstændigt og i samarbejde 
med kolleger og andre faggrupper. 

Man lærer at igangsætte aktiviteter 
for enkelte mennesker eller grupper 
af borgere og at arbejde med syge, 
handikappede og ældre på sygehuse, i 
psykiatrien, på plejecentre og i bofælles-
skaber. 

Det er vigtigt, at man har lyst til at 
arbejde tæt på andre mennesker, leve 
sig ind i andres situation, tage ansvar og 
vise initiativ. 

Som social- og sundhedsassistent kan 
man arbejde på sygehuse, i psykiatrien, 
bofællesskaber og i kommuner. Du har 

endvidere mulighed for at søge ind på 
videregående uddannelser.   

Pædagogisk assistent
Den 3-årige pædagogiske assistentud-
dannelse er rettet mod at arbejde i bør-
nehaver, skoler eller i bo- og dagtilbud 
for borgere med psykiske eller fysiske 
funktionsnedsættelser. Man får kompe-
tencer til at arbejde med
 • Omsorgsopgaver i forhold til børn, 

unge og voksne
 • Bevægelse og idræt
 • Naturaktiviteter
 • Sundhed og sundhedsfremme
 • Pædagogiske lære- og handleplaner
 • Sprog og sproglig udvikling
 • Konflikthåndtering og voldsforebyg-

gelse

EUX-uddannelse
Men faktisk er der nu som noget nyt 
mulighed for at gennemføre uddannel-
sen til både SOSU-assistent og til pæda-
gogisk assistent som en 3-årig gymnasial 
EUX-uddannelse.

EUX betyder, at man kombinerer den 
faglige erhvervsuddannelse med gym-
nasiale fag på forskellige niveauer. Med 
en EUX Sundhed og Pædagogik kan 
man fortsætte direkte ud i arbejde som 
social- og sundhedsassistent eller pæda-
gogisk assistent, eller man kan tage en 
videregående uddannelse.

Simone vil være SOSU-assistent
19-årige Simone 
Rohd Brix fra Viborg 
startede på uddan-
nelsen som social 
og sundhedshjælper 
i august i år efter 
at have afsluttet 
10. klasse og læst 
enkeltfag på VUC.

”Jeg kan godt 
lide at være her. 
Der er et godt 
fællesskab og meget gruppearbejde i 
stedet for tavleundervisning. Min plan 
er at gå videre med uddannelsen som 
SOSU-assistent”.

Kristoffer satser på pædagogikken
25-årige Kristoffer 
Vestergaard startede 
på uddannelsen 
som pædagogisk 
assistent i maj 2015. 
Han har siden april i 
år boet i en af AAB’s 
ungdomsboliger på 
Kastanievænget.

”Da jeg på et 
tidspunkt gik ledig 
kom jeg ud i Resen Daycare som pæda-
gogmedhjælper fandt jeg ud af, at jeg 
er ret god til det. Derfor besluttede jeg 
at søge optagelse på uddannelsen, hvor 
jeg efter en samtale blev udvalgt blandt 
60-80 ansøgere”.

Det er en super uddannelse, som 
fuldt ud  lever op til forventningerne.

Jeg har været i praktik to gange på en 
folkeskole og en specialskole. Mit sidste 
praktikophold bliver i en specialklasse”. 

Læringspladsen bag Social- og 
Sundhedsskolen bruges af alle elever 
til at være aktive i undervisningen.
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Historien om Skives to kirker

Af Niels Mortensen,  
Skive Byarkiv

”Hvorfor ligger de to kir-
ker i Skive lige ved siden 
af hinanden?” og ”hvorfor 
vender Skive Kirke for-
kert?” 

Det er nok de to spørgsmål, der oftest 
stilles, når der kommer gæster til Skive. 
Og mange ”indfødte” spørger også!

Her kommer svarene…
I 1800-tallet regnede man normalt 

med, at ca. 10 % af menigheden 
gik i kirke om søndagen. Det kunne 
gå i Skive, så længe byen var en lille 
”landsby” på 4-500 mennesker, men 
fra o. 1830 begyndte folketallet i Skive 
at vokse kraftigt, og det betød, at der 
blev alvorlig pladsmangel i Skives eneste 
kirke, Vor Frue Kirke. I aviserne kunne 
man i 1880’erne læse om, at gudstjene-
sten måtte afbrydes, fordi der var folk, 
der besvimede…

Udvidelse måtte opgives
Manglen på plads i kirken fik den da-
værende sognepræst, J.J. Lohmann, til 
at tage initiativ til, at der blev opført en 
ny og større kirke til afløsning af Skives 
gamle middelalderkirke. 

Arbejdet med at rejse midler til at 
bygge kirke for begyndte i begyndelsen 

af 1880’erne, men man måtte hurtigt 
erkende, at det ikke var muligt at skaffe 
penge til at bygge en ny kirke. I stedet 
besluttede man sig for at udvide Vor 
Frue Kirke, og der blev udarbejdet en 
plan for en udvidelse, der i realiteten 
kun bevarede en enkelt mur af den 
gamle kirke! 

Kalkmalerier reddede Vor Frue
Det lykkedes at få tilvejebragt de nød-
vendige penge til udvidelsen – men så 
skete der et mirakel! En af de første dage 
i maj 1887 faldt et stykke puds ned fra 
en af kirkens hvælvinger, der dengang 
var kalket hvide – og et kvindeansigt 
kom til syne! 

Det reddede Vor Frue Kirke fra den 
totale ødelæggelse, for det viste sig, 
da man fik undersøgt hvælvingerne 
nærmere, at de var fyldt med en af de 
fineste og meste gennemførte samlinger 
af kalkmalerier, der fandtes i Danmark.

Det kunne derfor ikke længere kom-
me tale at røre ved Vor Frue Kirke – og 
dermed var man tilbage ved nulpunktet!

Kirkesagen i Skive stod i stampe indtil 
Skives apoteker, Gerhard Norgaard, 
og hans hustru, Pethrea, juleaftensdag 
1893 meddelte pastor Lohmann, at de 
ville skænke en sum på 100.000 kr. til 
en ny kirke i Skive. Med den store gave 
– som efterhånden blev forøget med 
yderligere 60.000 kr. i gaver fra Nor-
gaard og hustru – kunne kirkebyggeriet 
sættes i gang. Professor ved Kunstakade-
miet i København, Hans Jørgen Holm fik 
opgaven med at tegne kirken. 

Hvorfor ligger den der?
Næste spørgsmål blev: hvor skal kirken 
ligge? Skive Byråd havde påtaget sig at 
skænke grunden, og flere muligheder 
var i spil: Området ved Karolinegade/
Voldgade, ved Nordbanevej (ved siden 
af Skives nyopførte tekniske skole) eller 
området nord for Frederiksgade (den 
nuværende Theaterpladsen). 

Afgørelsen kom, da nogle af byens 
borgere, bl.a. apoteker Norgaard, tilbød 

Mindst to forklaringer på ”den forkerte” placering af den nye Skive Kirke

Et kig op ad Vestergade fra Slotsgade ca. 1905. Til venstre ses trappen til Skive Apotek, 
der lå på hjørnet af Slotsgade og Søndergade – og, som man kan se på billedet, kunne 
apoteker Norgaard stå på trappen og se, hvad klokken var på kirkeuret på Skive Kirke. 
Men man kan også se, at kirketårnet, som professor Holm havde ønsket, kan ses, lige-
gyldigt hvor i Vestergade, man kommer ind.
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at betale et beløb til Skive kommune, 
såfremt den nye kirke blev placeret på 
byens daværende hestemarkedsplads, 
der lå nordvest for Vor Frue Kirke overfor 
den nu forsvundne Kirkegade. Dette 
tilbud sagde Skive Byråd ja tak til, og 
beløbet blev anvendt til at købe ”Møl-
letoften” (Kirkepladsen og haven foran 
Møllegården) til ny hestemarkedsplads.

Nu var placeringen af den nye kirke 
fastlagt – men hvordan gik det til, at 
kirken kom til at ”vende forkert”? De 
danske middelalderkirker ligger jo 
normalt med koret i øst og tårnet i vest 
(som f.eks. Vor Frue Kirke), men Skive 

Kirke ligger med koret i syd og tårnet 
mod nord.

Mindst to forklaringer
Der er nok mange, der kender historien 
om, at apoteker Norgaard som betin-
gelse for at skænke pengene til kirke-
byggeriet havde krævet, at han skulle 
kunne sidde hjemme på apoteket, der lå 
på hjørnet af Slotsgade og Søndergade, 
og se på uret på Skive Kirkes tårn! 

Det ville nu ikke kunne lade sig gøre, 
selvom Slotsgade i 1890’erne var smal-
lere end i dag. Han ville kun have set 
gavlen på Vestergade 5! Men hvis han 

stillede sig ud på trappestenen til ind-
gangen på apoteket, så kunne han se, 
hvad klokken var, på kirkeuret!

Der er også en anden forklaring: I 
1895 skrev kirkens arkitekt, professor 
Holm, til Skive Byråd, at han ønskede 
kirken placeret således, at den ”ligesom 
den gamle kommer til at danne et af 
byens mærkepunkter”, og at den helst 
skulle være synlig, ligegyldig hvor man 
kom ind i Vestergade. Byen og kirken 
skulle høre sammen. ”Kirken trækkes 
på en måde ned i byen og byen op til 
kirken.” I brevet lå en tegning, der viste, 
hvor kirkens spir (altså i virkeligheden 

kirketårnet) skulle placeres. ”Selve kirken 
kan derimod vendes efter som ønskeligt 
er for grundens øvrige benyttelse.”

Alternativer for dyre eller umulige
Byrådet efterkom arkitektens ønske om 
placeringen af tårnet, og selve kirken 
blev placeret syd-nord. Alternativerne 
var enten umulige at gennemføre eller 
for dyre. Hvis kirkebygningen skulle 
vende ”rigtigt” – mod øst – skulle byrå-
det have opkøbt det meste af Kirkegade 
og revet husene ned. 

Hvis kirkebygningen skulle vende 
mod vest, ville det blive umuligt at 
anlægge en ny hestemarkedsplads her, 
og hvis kirkebygningen skulle vende 
mod nord, ville man have spærret Møl-
legade/Holstebrovej – så der var kun en 
mulig placering – med tårnet mod nord 
og koret mod syd. Og sådan blev det!

Grundstenen til den nye kirke blev 
nedlagt den 21. juli 1896, og knap to år 
efter, den 14. maj 1898, blev Skive Kirke 
endelig indviet. Vor Frue Kirke blev tømt 
for inventar, bortset fra altertavlen, og 
kun benyttet ved begravelser. 

I 1936 blev Vor Frue taget i brug til 
gudstjenester igen, og siden da har kir-
kegængerne i Skive kunnet vælge mel-
lem den gamle middelalderkirke med 
de fine kalkmalerier og den ”røde kirke” 
med det bedste lysindfald i Viborg Stift. 

De to kirker i Skive, fotograferet ca. 1900. I 
forgrunden ses den nye hestemarkedsplads 
(I dag: Kirkepladsen), og til venstre for 
kirketårnet på Skive Kirke ses gavlen af det 
øverste hus i Vestergade, mens husene i 
Kirkegade skjules af træerne. 
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Ny Skivehus summer af liv

Af Jens Utoft

Man kan blive helt svimmel, når man ser 
listen over tilbud på Aktivitetscenter Ny 
Skivehus på Odgaardsvej i Skive.

Her i hovedbygningen og senere 
opførte udvidelser til den tidligere her-
regård summer der af liv gennem hele 
ugen – selvfølgelig mest om dagen, 
men af og til også om aftenen.

En bestyrelse og næsten 70 frivillige 
står sammen med lederen Ulrich Haver-
sen og to medarbejdere bag de mange 
tilbud til de næsten 1.200 medlemmer. 
Vi besøgte aktivitetcentret den første 
dag efter sommerferien, hvor Mandags-
klubben bød på musik og sang med 
smagsprøver fra en række danske revyer. 
Mere end 150 var mødt op. 

Meget at vælge imellem
Samtidigt var der også et hold i gang 
med at spille petanque, mens en enkelt 
var i gang i træværkstedet på loftet, 
hvor der er alt, hvad man kan ønske sig 
af hobbyværktøj.

I andre rum er der tilbud om 
•  Kreativt Håndværk & Håndarbejde
•  Spil - Leg - Billard - Bob
•  EDB Vejledning og EDB Studiehold
•  Gymnastik og Dansefitness
•  Badminton – Tennis - Motionsrum
(i den tilhørende idrætshal)

Desuden er der tilbud om
•  Seniordans – Spisning & Danseaften
•  Fællesspisning
•  Vandre & Cykelhold
•  Stavganghold og gåture
•  Vandgymnastik & Svømning (foregår 

på Møllegården).
•  Torsdagssang - Musik

•  Litteraturkredse, der læser og diskute-
rer bøger

•  Filmklub (En gang hver måned)
•  Engelskklub (læsning af en roman)
•  Udflugter og rejser

Mange af aktiviteterne er etableret 
efter forslag fra medlemmerne.

I årets løb arrangeres der også mange 
udflugter – fortrinsvis som endagsture, 
men også lidt længerevarende ture. Sid-
ste år år var der en 10 dages tur til Do-
nau. I år laves der en juletur til Husum.

30 år som aktivitetscenter
I en årrække var Ny Skivehus først 
hjemsted for Salling Landboforening og 
dernæst omsorgscenter for Skive Kom-
mune indtil bygningerne i 1986 blev 
overdraget til den selvejende institution 
”Samrådet for Aktivitetscentret Ny Ski-
vehus” med det formål at fremme aktivi-
teter for ældre og handicappede i Skive 
Kommune gennem møder, aktiviteter, 
sammenkomster, m.v.

Ny Skivehus er selvfinansierende, men 
modtager et mindre kommunalt tilskud.

Ulrich Haversen, der netop er fyldt 50 
år, overtog lederposten 1. maj 2015 ef-
ter at have været ansat på B&O i Struer 
gennem 26 år, bl.a. som projektleder.

Han har boet i Skive hele sit liv, bort-
set fra tre år, hvor han sammen med 
forældrene var flyttet til Holstebro.

”Jeg er virkelig glad for jobbet her, for 
jeg elsker at være sammen med men-
nesker, og at organisere og planlægge”, 
siger Ulrich Haversen.

”Her er alle søde at arbejde sammen 
med – ikke alene de knapt 70 frivillige,  
der står for aktiviteterne og en række 
praktiske opgaver. Det gælder også de 
to medarbejdere, Jane og Kirsten, der 
er ansat som husassistenter. De yder 
en stor indsats for at få hverdagen til at 
fungere. De bager, klargør og rydder 
op. Ved siden af det, tager de sig også 
af gymnastik og edb-undervisningen”.

Åben for alle - næsten
Ny Skivehus er i princippet åben for alle 
pensionister i Skive Kommune, hvis man 
er selvhjulpen eller selv medbringer en 
hjælper. Det kræver dog at man er med-
lem – det koster 150 kr. om året. 

Desuden koster det ekstra at deltage 
i nogle af aktiviteterne – fx. 350 kr. om 
året for at kunne deltage i mandags-
klubbens aktiviteter og 400 kr. for et år i 
motionsrum. 

Der skal også betales for brød, kaffe 
og øvrige drikkevarer, og det er ikke til-
ladt selv at medbringe mad og drikkeva-
rer. Men priserne er yderst rimelige.

Lederne af de enkelte aktiviteter 
sørger for bestillinger til køkkenet. Ulrich 
Haversen tager sig af indkøb.

Tre medarbejdere og et stort antal frivillige sørger for et væld af tilbud om 
både kultur-, hobby- og motionsaktiviteter for de snart 1.200 medlemmer

Ulrich Haversen har været leder af Aktivi-
tetscentret Ny Skivehus siden maj 2015. 
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”Det er et sted, hvor man bare kom-
mer. Man behøver ikke at melde afbud, 
hvis man er forhindret i at møde frem til 
en af de aktiviteter, man er tilmeldt. Det 
er lidt ligesom i ungdomsklubben på 
Tambohus”, forklarer Ulrich Haversen.

”Vi går meget op i samvær, hygge, 
fællesskab og glæde. Fx starter gymna-
stik og andre aktiviteter oftest med en 

sang.”, siger han. 
Ud over de mange medlemmer bru-

ges huset også af omkring 40 foreninger 
til deres arrangementer – typisk efter kl. 
16, hvor de fleste aktiviteter for husets 
egne medlemmer er afsluttet.

I et vist omfang er det medlemmerne 
selv, der tager sig af vedligeholdelsen af 
bygningerne.

Vi har et arbejdshold og vedliggehol-
dere, som altid sørger for at huset og 
alt omkring huset er vedligeholdt og ser 
godt ud.

Du kan læse mere om Ny Skivehus 
og se det samlede program på husets 
hjemmeside, www.nyskivehus.dk, lige-
som aktivitetscentret nu også har fået 
en side på Facebook.

Aase elsker litteratur
Aktivitetscenter Ny 
Skivehus ledes af 
en bestyrelse på syv 
medlemmer. En af 
dem er 80-årige Aase 
Grau, Bjarkes vej. 
Hun har været med i 
bestyrelsen i 14 år.

”Jeg har tidligere 
været med til at stå 

for Mandagklubben, men bruger nu 
mine kræfter som leder af tre litteratur-
klubber, hvor de 40 medlemmer læser 
en bog i løbet af en måned og derefter 
mødes for at snakke om den. Interes-
sen er så stor, at jeg nu prøver at samle 
deltagere til et nyt hold”.

Aase Grau gik på efterløn for 20 år 
siden. Indtil da var hun ansat i FOA.

JAN 
BLOCH
MALERFIRMA

A
P
S

BREUM
9757 6139

SKIVE
2022 6139

DANSKE MALERMESTRE
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Thise Mejeri har bragt økologi på Danmarkskortet

Af Jens Utoft

Det var op ad bakke i de første år, efter 
at en lille gruppe mælkeproducenter 
i 1988 overtalte daværende ejer af Meje-
riet Dybbækdal i Thise, P. E. Pedersen til 
at hjælpe dem med at etablere et helt 
nyt andelsmejeri til at forarbejde og 
sælge den mælk, de producerede uden 
brug af sprøjtegifte eller kunstgødning.

Mælken skulle sælges som “økologisk 
mælk”, hvilket der dengang ikke var 
noget voldsomt stort marked for.

Set med datidens øjne var det således 
et noget halsbrækkende eksperiment, 
de gik i gang med, men som vi alle ved 
nu, har eksperimentet udviklet sig til en 
markant succes – efter P. E. Pedersens 
død i 1997 under ledelse af sønnen Poul 
Pedersen og hans kompagnon, Erik El-
lebæk.

Det har gjort Thise – og Skive-egnen 
– kendt over det ganske danske land, og  
sågar i udlandet. Tilmed har det skabt et 
stort antal arbejdspladser i lokalområdet.

”I alt er vi nu 235 fultidsansatte på 
Thise Mejeri, inkl. chauffører, salgs-
medarbejdere, administration og 
kvalitetskontrol” fortæller Thise Mejeris 
mangeårige salgs- og marketingdirektør, 
Mogens Poulsen, der nu har trappet 
lidt ned for at hellige sig opgaven som 
mejeriets »kulturbærer«.

En god historie
Thise Mejeri er en god historie, og 
det er blandt andet Mogens Poulsens 
fortjeneste. Han har spillet en afgørende 
rolle i det partnerskab, der startede 
med Irma og fra 1995 blev udbygget til 
hele Coop-kæden med Kvickly, Fakta, 
Superbrugsen og Lokalbrugsen, der 
tilsammen tæller ca. 1.200 butikker. Det 
er  knap 40 % af landets detailhandel.

Men han har også haft en stor finger 
med i spillet ved udviklingen af en lang 
række af mejeriets mange opsigtsvæk-
kende produkter, koncepter og initiativer.

Fx jersey-drikkemælken, Vesterhavs-
osten, skyr og senest Ravosten, som 

nu danner grundlag for uddelingen af 
RavÅge-prisen til minde om en af Dan-
marks første og mest indædte miljøfor-
kæmpere for hans utrættelige indsats for 
at få fjernet Cheminovas giftdepot på 
høfde 42 på Harboøre Tange.

For hver kilo, der sælges af ravosten, 
går der 1 krone til miljøprisen, som se-
nest blev tildelt foreningen Morads, der 
kæmper mod deponering af atomaffald, 
fiskerne på Thorup Strand og skuespiller 
Jytte Abildstrøm med 20.000 kr. til hver. 

Stigende eksport
Det er ikke alene i Danmark at salget af 
Thise Mejeris produkter går frem. Eks-
porten udgør nu 15 % af det samlede 
salg med Tyskland som det største mar-
ked, efterfulgt af Holland og Sverige.

Senest har Thise Mejeri deltaget i et 
fremstød for sin berømte Vesterhavsost 
på Fancy Food-messen i New York på 
opfordring fra kokken Claus Meyer.

Det er da også salget af specialoste, 
der stiger mest, selv om der er frem-
gang over hele linien.

Men Thise Mejeri hviller ikke på laur-
bærrene. Der er flere nye produkter på 
vej, både nye oste og syrnede produk-
ter, heriblandt et nyt yoghurt-koncept, 
fortæller Mogens Poulsen.

”Vi laver ikke markedsundersøgelser, 
før vi udvikler og introducerer nye pro-

dukter, men intuitiv produktudvikling, 
som da vi introducerede det islandske 
produkt skyr på det danske marked. Det 
blev et kæmpe-hit”, siger han.

Også succes for ejerne
Ud over det store antal arbejdspladser 
er Thise Mejeris succes også kommet 
ejerne til gode. Det er de 70 andelsha-
vere, som dagligt leverer de ca. 300.000 
liter mælk, der indsamles med Thise 
Mejeris fem mælketankbiler.

Mogens Poulsen nøjes med at kon-
statere, at Thise Mejeri har været i stand 
til at betale en lidt højere pris for den 
økologiske mælk end mejerigiganten 
Arla Foods. 

Hvor traditionelle mælkebønder de 
senere år har haft en særdeles anstrengt 
økonomi, kan de økologiske mælkepro-
ducenter nu score kassen.

For 2016 venter landbrugets viden-
center SEGES et overskud på i gennem-
snit 467.000 kr. for en produktion med 
100-200 malkekøer efter at landmanden 
har fået løn for sin indsats. Overskuddet 
ventes at stige til 537.000 kr. i 2017.

Ostelagre i Hjerm og Bovbjerg
Som nogen måske ved bliver Thise Me-
jeris berømte Vesterhavsost modnet i et 
ostelager ved Bovbjerg Fyr syd for Lem-
vig. Dette lager er ved at blive udvidet.

235 arbejdspladser og en god økonomi for de økologiske mælkeproducenter 
er det foreløbige resultat af anstrengelserne siden starten i 1988. 
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Thise Mejeris ”kulturbærer”, tidl. salgs- og 
marketingdirektør Mogens Poulsen.
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Andre af mejeriets oste lagres i en tid-
ligere kalk grube i Hjerm, som blev lukket 
i 1957. Thise Mejeri blev kontaktet af 
ejeren i 2008, men det var først i 2013 
at stedet kunne indvies som ostelager. 

”Vi var nødt til at tage hensyn til de 
vandflagermus, som overvintrede på 
stedet. De blev skrevet i mandtal og  
tilgodeset ved at dele gruberne op med 
en mur. Vi skulle også optimere boste-
det, og det er faktisk lykkedes, for der 
har aldrig været så mange flagermus 
som nu”, siger Mogens Poulsen.

Tidligere brugte Thise Mejeri Daug-
bjerg Kalkgruber til ostelaer, men for-
holdene i Hjerm er bedre. Der er utrolig 
smukt, nærmest som en katedral, op til 
7 meter høj.

Del af nordjysk mejerisamvirke
Det er således ikke alle mejeriets aktivite-
ter, der er placeret i Thise. Og sådan har 
det faktisk været siden 1997, hvor Thise 
Mejeri fusionerede med det økologiske 
Grindsted Mejeri ApS i Vendsyssel ved 
overtagelse af samtlige anparter. 

De to mejerier havde haft et meget 
tæt samarbejde gennem mange år, 
og med fusionen, blev Thise Mejeris 
ostesortiment yderligere udvidet til også 
at omfatte Samsø, Esrom, røget Danbo 
samt en bred vifte af hvidskimmeloste.

Ved fusionen overtog Thise Mejeri 
endvidere Grindsted Mejeris samhan-
delsaftale med Gedsted Mejeri, som 
er det tredje mejeri i det Nordjyske 
mejerisamvirke. Også det er et 100 % 

økologisk mejeri, hvor der udelukkende 
produceres blåskimmeloste.

Thise Mejeri leverer al mælk til pro-
duktionen på Gedsted Mejeri, og har 
eneansvaret for salget af mejeriets oste.

Lille og vågen
Thise Mejeri er indstillet på, at der fort-
sat skal ske en vis vækst, – men ikke en 
vækst for vækstens egen skyld!

25 økologiske mælkeproducenter står 
i dag på ventelisten for at blive opta-
get som andelshavere i Thise Mejeri, 
selv om mejeriet ikke udsteder nogen 
garanti for en høj mælkepris.

På et internationalt marked, hvor en 
stadig større del af handelen med meje-
riprodukter sker mellem store nationale 

og multinationale udbydere og aftagere, 
er Thise Mejeris overlevelse afhængig af 
mejeriets manøvredygtighed!

Thise Mejeri vil derfor også i fremti-
den arbejde i et højt tempo på at ud-
vikle nye kvalitetsprodukter og samtidigt 
arbejde på at sprede afsætningen til 
mange kunder på mange markeder.

Åbent Mejeri i efterårsferien
Også i år arrangerer Thise Mejeri ”Åbent 
Mejeri” i efterårsferien, hvor dørene 
åbnes i samarbejde med Netværk Lim-
fjorden. Rundvisningen på Thise Mejeri 
foregår torsdag den 20. oktober kl. 
11.00. Det koster 50 kr., men er gratis 
for børn under 12 år.

Se mere på www.thise.dk.
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Det forbrugerejede Skive Fjernvarme a.m.b.a., der 
leverer varme til de fleste af AAB’s boliger i Skive,  fik i 
sidste regnskabsår et så stort overskud, at det har væ-
ret muligt at nedsætte prisen på fjernvarme med hele 
14 % til 500 kr. pr. GWh, inkl. moms.

Faktisk må et fjernvarmeselskab ikke have overskud, 
men kun opkræve de afgifter, der er nødvendige til at 
dække omkostningerne. 

Men dels har den forholdsvis milde vinter bety-

det, at det ikke har været nødvendigt at anvende de 
dyreste brændsler (olie) i vinterperioden, og dels har 
priserne på både træpiller og naturgas været faldende.

Dertil kommer, at produktionen af el fra forgas-
ningsanlægget på Thorsvej endnu engang har sat 
rekord og at indførelsen af den såkaldte motivationsta-
rif med rabat for en god afkøling og tilsvarende højere 
pris for manglende afkøling, er begyndt at virke.

Det skyldes bl.a., at mange forbrugere har fået in-
stalleret nye og mere effektive varmevekslere.

Bestyrelsen for Skive FJernvarme satser på at kunne 
fastholde en lavere varmepris flere år frem.

14

Sommerfest i
afdeling 11-1
Bestyrelsen for afdeling 11.1 på Dalgas 
Allé havde lørdag den 20. august arran-
geret en sommergrillfest for alle børn 
og voksne beboere i afdelingen.

Om eftermiddagen var der under-
holdning for børn og barnlige sjæle, 
med ballon- og trylleklovnen Jacob, 
som netop er flyttet ind i afdelingen. 
Han var et festligt indslag for alle tilsku-
erne, uanset alder.

Derefter var der spisning i Fælleshu-
set. Vi var 46 børn og voksne til stede; 
så salen var godt fyldt op. 

Efter spisningen var der stort kaf-
febord og Slush Ice til dem, der havde 
lyst.

Afdelingsbestyrelsen takker alle for 
det flotte fremmøde og håber at se 
flere ved de kommende arrangementer.

Tekst og foto: Dorte Melgaard

Fortsat lavere fjernvarmepriser i Skive

Lån en trailer til flytningen
Det kan være en dyr fornøjelse, hvis man skal flytte. Men for beboere i AAB er der nu 
et billigere alternativ – nemlig at låne den trailer, som boligforeningen har anskaffet til 
formålet. Bilen med anhængertræk må man dog selv sørge for. Traileren er lukket, så 
den også kan bruges i regnvejr. Tilbuddet gælder ved både ind- og udflytning.

T.v. Alle 10 blokke i Ringparken i Skive er ved at få instal-
leret nye, energibesparende varmevekslere.
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Nyttige navne, adresser og telefonnumre
Hovedbestyrelse

Peter Hadrup, Bjarkesvej, (fmd,
Jan Sørensen, Dalgas Allé,
(næstfmd) Leon Norup, Granvæn-
get, 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.), Lisbeth Nielsen 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, Camilla B. Andersen 77, 
Trine Walther, 75. Vicevært: Henrik 
Bagger Eriksen, tlf. 2710 9111 og 
Paw Villadsen, tlf. 2710 9116

Huginsvej
Afdelingsbestyrelse: Olivia Lindner 
(formand), Amalie Louise Siw Mad-
sen, Frits Nielsen og Lærke Eline 
Ehlers Fomsgaard. 
Viceværter: Henrik Bagger 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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Åbent hus på  
Skives største 
arbejdsplads
 
Det skønnes at mere end 5.000 
benyttede sig af tilbuddet, da 
Skive Kaserne – Skives største ar-
bejdsplads med ca. 1.200 ansatte 
+ værnepligtige – lørdag den 5. 
september inviterede pårørende 
og andre interesserede til det 
årlige åbent hus-arrangement. 
Det blev traditionen tro indledt 
med indmarch til Paradepladsen 
med deltagelse af alle uniforme-
rede medarbejdere under ledelse 
af garnisionskommandanten, 
oberst Christian Arildsen og til 
musik fra Prinsens Musikkorps.
Under paraden overrakte Chris-
tian Arildsen medaljer til de børn 
og unge, hvis forældre har været 
udsendt fra Ingeniørregimentet 
på Skive Kaserne til opgaver i 
udlandet. Herefter havde både 
børn og voksne mulighed for at 
deltage i en række aktiviteter 
rundt om på kasernen og taget 
noget af Forsvarets materiel og 
våben nærmere i øjesyn.
Det gjaldt bl.a. noget af det 
udstyr, som bruges af Ingeniør-
regimentets bomberyddere til 
både militære og civilie formål, 
herunder robotten ”Rullemarie”, 
som bliver sendt ud, når der er 
mistanke om, at nogen har skjult 
en bombe et eller andet sted.
I et område fik børnene mulighed 
for selv at søge efter ”miner”, 
som dog viste sig at være guldka-
rameller. Desuden var der forhin-
dringsbaner og brobygning.
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