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VELKOMMEN TIL SKIVEEGNEN

Skiveegnen er et særligt sted at bo. Her kan du blive en del af en grønnere
hverdag – både på grund af den særlige natur samt vores førerposition
på den klimavenlige dagsorden. Stærke fællesskaber, skoler i top og et
erhvervsliv med gang i er nogle af de elementer, der er med til at gøre
egnen til alt det, den er.

Det er her, du finder attraktive boliger og byggegrunde, som danner rammerne om dit liv. Det er her, hvor byudviklingsprojektet BigBlue Skive klæder Skive
klimavenligt på og samler byen på tværs af den smukke å. Og det er her, hvor
udviklingsprojekterne i landområderne skaber nye rammer for de stærke
fællesskaber.
Uanset hvor du slår dig ned, er du altid tæt på naturen med grønne skovarealer, vide hedelandskaber og  LIMFJORDEN, som du aldrig er længere end 12 kilometer fra – i fugleflugtslinje. Geografisk er egnen bundet sammen af den
omgivende fjord. Med 199 kilometer kyststrækning, mere end fire meter til
hver borger, og seks aktive havne, er her unikke muligheder for at udleve
drømmen om et liv ved eller i nærheden af vandet. �⟶

KYSTSTRÆKNING

199 kilometer
Med mere end fire meter kyst til hver borger og
seks aktive havne er her unikke muligheder for at

t ESKOV STRANDPARK, NORDSALLING

udleve drømmen om et liv ved vandet.

AREAL

684 km

2

Det giver en befolkningstæthed på 67 indbyggere
per km2.
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t BIG BLUE, SKIVE

SKIVE KOMMUNE

Du bliver en del af en hverdag med gode fritidsfaciliteter og mange musik- og kulturtilbud til både
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børn og voksne. Du kan møde stærke fællesskaber,
et aktivt foreningsliv og unikke landsbysamfund.
Skiveegnen har uendeligt meget at byde på, og
her er rige muligheder for at skabe og leve netop
dét liv, du ønsker dig.
RENT LIV er hele Skiveegnens brand, og det handler
om, at vi skaber vækst og udvikling gennem grønne
handlinger. Vi gør det sammen og i stærke fællesskaber, og vi gør det, fordi vi vil beskytte og benytte
den fantastiske natur, der omgiver os, og samtidig
udvikle en egn i balance. Kort sagt: Grøn handling
i fællesskaber for en egn i balance. Det er RENT LIV.
I denne guide kan du finde gode tips til og et større
indblik i det liv, du kan leve her på egnen. Guiden er
først og fremmest et inspirationskatalog med personlige beretninger fra borgere samt informationer
om nogle af de gode oplevelser, fællesskaber og
services, du kan opleve i kommunen. Her er også
forslag til spændende dagsture, kort over kommunen og nyttige informationer. Med indexet bagerst
i bogen er den også en opslagsbog, som du fra tid
til anden kan hive frem, hvis du søger konkrete
oplysninger om det ene eller det andet.
Inden du læser videre, skulle du prøve at følge
QR-koden, hvor du kan se en kort video, som
fortæller dig om RENT LIV, og hvorfor det er så
vigtigt for os på Skiveegnen.

HVAD ER RENT LIV?

LÆR MERE OM RENT LIV
I VIDEOEN OG TILMELD DIG
NYHEDSBREVET.

SIDE 06

SKIVE KOMMUNE

RENT LIV

INDHOLD

RENT LIV

INDHOLD

SKIVE KOMMUNE

SIDE 07
SÅDAN LÆSER DU GUIDEN

SÅDAN LÆSER DU GUIDEN
Velkommen til denne guide til Skiveegnen. Herunder er der et par tips og
tricks til, hvordan du bedst bruger bogen. God fornøjelse!
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RENT LIV

 FAKTA OG INFO

KAPITELANGIVELSE

Index

 INTERESSEPUNKTER
Teksterne i guiden, er forsynet med interessepunkter, for eksempel steder eller attraktioner.
Det kan være særlige lokationer her på Skiveegnen, som for eksempel  LIMFJORDEN eller


UNGDOMSSKOLEN-SKIVE. Der er også frem-

hævet hjemmesider, som for eksempel Skive
Kommunes  skive.dk.
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 STØRSTEDELEN AF SKIVE KOMMUNES LYGTEPÆLE HAR LED-PÆRER

45.400
ANTAL BORGERE I SKIVE KOMMUNE

18,8

GENNEMSNITLIG

KLASSE
KVOTIENT

5.500
PRIVATE VIRKSOMHEDER

24.500
1.600
MEDLEMMER I IDRÆTSFORENINGERNE

ANTAL NYE TILFLYTTERE TIL SKIVE KOMMUNE ÅRLIGT

Siden 2007
er kommunens
CO2-udslip
per indbygger
faldet med 40%

Grøn handling
i fællesskaber for
en egn i balance.
Det er RENT LIV
og hele egnens brand.
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SKIVE KOMMUNE
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 DER KOMMER FLEST TILFLYTTERE FRA VIBORG KOMMUNE

NY PÅ
EGNEN?
Skive Kommune holder velkomstmøder for nye tilflyttere til
egnen. Her har du mulighed for at møde andre tilflyttere og
lære egnen bedre at kende, når kommunen fortæller dig om
og viser, hvad det er for et sted, du er flyttet til, og hvad du
kan opleve på egnen. Dato for næste velkomstmøde bliver
annonceret på  skive.dk, på kommunens Facebook-side
og i dagspressen.


VELKOMSTMØDER

HOLD DIG ORIENTERET OM DATOEN FOR VORES
NÆSTE VELKOMSTMØDE.

VELKOMSTMØDER
Mød andre nye tilflyttere på Skive Kommunes velkomstmøder,
hvor du kan høre om den egn, du er flyttet til.

SIDE 11
TILFLYTTER

t HAVNENS DAG, SKIVE LYSTBÅDEHAVN

Hverdag
i trygge
rammer
På Skiveegnen er der rige muligheder for
at skabe præcis den hverdag, som du ønsker.
Vi har spændende karrieremuligheder, trygge
rammer, stærke fællesskaber og masser
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FAMILIELIV

» I børnehaven får de for eksempel
en bog med hjem om ’Energi-Jytte’
og ’Genbrugs-Bent’, så vi læser om
affaldssortering, hvordan vi kan
spare på strøm, vand og så videre.
MIKKEL THORSEN

t JELSE ODDE, LUNDØ

SKIVE KOMMUNE
RENT LIV

SIDE 17
FAMILIELIV – PORTRÆT

Da Mia H. Sørensen og Mikkel Thorsen fik børn, trak storbylivet i Aarhus
ikke længere så meget. I stedet flyttede de tæt på både bedsteforældre,
strand og skov på deres hjemegn, hvor miljøbevidsthed er en del af børnenes hverdag i skoler og dagtilbud.


MIA H. SØRENSEN
& MIKKEL THORSEN
Småbørnsfamilie

- Børnene elsker det. Her er masser af plads. Fjorden og skoven er tæt på.
Det er deres bedsteforældre også. Vi har faktisk alt inden for gå-afstand,
siger Mia H. Sørensen, der er mor til 6-årige Mille, der går i 0. klasse og
3-årige Mace, der går i børnehave.
Forældrene til de to børn sætter også pris på, at børnene lærer at tage
ansvar for en klimavenlig hverdag allerede i vuggestuen.
- Kommunens RENT LIV-strategi er jo skrevet ind i læreplanerne fra vuggestue
til folkeskole. På den måde lærer børnene at tage ansvar for at passe på vores
klode. I børnehaven får de for eksempel en bog med hjem om ’Energi-Jytte’
og ’Genbrugs-Bent’, så vi læser om affaldssortering, hvordan vi kan spare på
strøm, vand og så videre. Børnene synes, det er sjovt, samtidig med at de får
en anden bevidsthed om vores verden, siger Mikkel Thorsen.
Parret er oprindeligt fra Skiveegnen, men flyttede til Aarhus for at studere.
I dag arbejder Mia i en tøjbutik i Skive, og Mikkel er mejerist på Thise Mejeri.
De er glade for deres job, så beslutningen om at flytte tilbage fra Aarhus gav
på alle måder god mening for dem.
- Da vi fik børn, var storbyen ikke længere så interessant. Her på egnen har
vi et hav af muligheder i børnehøjde. For eksempel står biblioteket for mange
gode aktiviteter, og her er mange foreninger. Og så er Skive bare en hyggelig

BØRNENE
ELSKER DET

by, siger de.
Mia og Mikkel har flere vennepar fra Skiveegnen, der også har boet i Aarhus.
Men de fleste er flyttet tilbage efter at have fået børn – her koster et hus med
have det samme som en lille lejlighed i storbyen.

SIDE 18

SKIVE KOMMUNE

t SKOVREJSNING, HALD

FAMILIELIV

 DER ER KUN 2,2 INDBRUD PR. 1.000 INDBYGGERE – 9. LAVESTE I DANMARK

RENT LIV I SKOLE
OG DAGTILBUD

Skive Kommune er kåret
som en af de mest sikre
kommuner i Danmark*.

Skive Kommune har rammerne til at skabe en tryg barn- og ungdom.
Faktisk er kommunen kåret som en af de mest sikre i Danmark*, og
trygheden på egnen er med til at skabe et godt børneliv med frihed,
frisk luft og røde kinder.

Skive Kommune har en klar holdning til børnene her på egnen: De skal –
blandt meget andet – også vide, hvad deres egn har at byde på. Børnene
skal kende til RENT LIV. Derfor har skoler og dagtilbud siden 2013 aktivt inddraget RENT LIV i deres hverdag, så hvad enten dit barn bliver passet i dagplejen, i vuggestuen, i børnehaven eller går på en af kommunens skoler får
det kendskab til egnens værdier og kendetegn.
RENT LIV handler om grøn handling i fællesskaber for en egn i balance. Ved
at involvere børnene i det, får de ud over solide, sociale kompetencer og
en række værktøjer til at mestre livet med, også en holdning til den grønne
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DANMARKS
BEDSTE
FOLKESKOLE

Skolevæsnet i Skive Kommune
har sit eget særkende, for her
handler en skoledag nemlig om
meget mere end ABC og 123.

Her er et væld af forskellige skoletilbud til børnene: folkeskoler, friskoler,
efterskoler og specialskoler. Uanset hvor i Skive Kommune du sender dine
børn i skole, har de naturen i nærområdet. Det nyder de godt af – også i skoletiden, når undervisningen rykker uden for klasseværelsets fire vægge.

Skolevæsnet i Skive Kommune har sit eget særkende, for her handler en
skoledag nemlig om meget mere end ABC og 123. Som elev vil dit barn opleve, at de lokale kræfter som musikskole, kunstnere, folkebibliotek, læreruddannelsen og ildsjæle er inddraget i et unikt partnerskab. Vi kalder det
Skive DNA. Sammen har de forskellige samarbejdsparter udviklet spændende
læringsforløb med udgangspunkt i den egn, børnene er en del af, og det
ruster dem til at møde og begå sig i verden – på egen hånd og i fællesskab.
Skive Kommune er også meget stolt af, at en af de lokale folkeskoler i 2019
blev kåret som den skole i landet, der har den bedste undervisningseffekt,
og at Skive er den kommune på landsplan, der er bedst til at hæve elevernes
karakterer. Dét viser noget om kvaliteten af folkeskolerne her på egnen.


SKIVE DNA
Folkeskolerne i Skive Kommune arbejder alle med RENT LIV, og eleverne får
herigennem kendskab til egnens værdier og særkende.

SIDE 21

t BADEBRO, STRANDTANGEN SKIVE

UNGDOMSLIV

» Mine venner og jeg kender
virkelig mange andre unge
på kryds og tværs. Her kan
Skive altså noget, som de
store byer ikke kan.
MATHIAS ØRUM

SKIVE KOMMUNE
RENT LIV

SIDE 25
UNGDOMSLIV – PORTRÆT

Mathias Ørum på 18 år er vild med ungdomslivet i Skive. Her er så mange,
der kender hinanden på kryds og tværs. Og så er han nærmest fast inventar
på Ungdomsskolen-Skive. Her lærte han at være DJ, underviser nu selv i det
på skolen og kommer der tit for at øve sine DJ-tricks med andre musikentusiaster.



Den 18-årige Mathias Ørum kunne ikke forestille sig et bedre sted at være ung

MATHIAS ØRUM

end lige her, hvor han er: I Skive.

DJ og flittig bruger
af ungdomsskolen

unge på kryds og tværs. Her kan Skive altså noget, som de store byer ikke

- Det er bare et fedt sted. Mine venner og jeg kender virkelig mange andre
kan. Her er plads til os alle, uanset hvad vi interesserer os for. Vi går i byen
sammen og hygger os. Der er altid noget at lave for os. Det betyder meget
for mig, siger han.
Det gør tjansen som DJ også. Som yngre gik han til undervisning i DJ på


UNGDOMSSKOLEN-SKIVE, der nærmest har været hans andet hjem, siden

han gik i 7. klasse. Dengang begyndte han ligesom næsten alle andre i hans
klasse på en god håndfuld af de mange forskellige hold, ungdomsskolen tilbyder. Blandt andet gik han til ’Folkeræs’ – noget med at ’skrue i biler.’ Det
har altid haft hans store interesse. Og hans talent for at ’vende plader’ er
der kommet en lille forretning ud af.
- Jeg er tit ude at spille i weekender på diskotekerne i byen og til alle mulige
arrangementer. Både på ungdomsskolen, til bryllupper, runde fødselsdage,

SKIVE ER EN FED
BY AT VÆRE UNG I

børnefødselsdage og sådan. Det er dejligt at kunne tjene lidt penge på en
sjov måde ved siden af skolen, siger han.
Til daglig går han på Asmildkloster Landbrugsskole i Viborg. Han er halvvejs
igennem den fire-årige uddannelse til landmand. Det var det med traktorerne,
der trak. Men han kommer stadig meget på ungdomsskolen.
- Jeg mødes her med mine DJ-venner. Så får vi lige gang i mixerpulten og
øver os lidt sammen. Og så underviser jeg jo også i det. Her er en supergod
stemning og mange andre unge sammen med nogle voksne, der både er
gang i og gode at snakke med.

SIDE 26
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UNGDOMSKOMMUNE
OG STUDIEBY

SIDE 27
UNGDOMSLIV

Skive er en by fuld af muligheder. Faktisk var Skive Kommune med i slutspurten om at blive årets ungdomskommune i 2021*, og Skive fik også en
flot 6. plads i kåringen af Danmarks bedste studieby i 2020**. 21 byer
dystede om titlen som årets studieby og blev blandt andet målt på
karrieremuligheder, faglighed, studiejob, billige boliger med mere.

Som studerende får du hér adgang til hele pakken af ungdoms- og erhvervsuddannelser og ligeledes en række videregående uddannelsesmuligheder.
Stort set alle skoler ligger dør om dør, og den samlede placering giver et tæt
uddannelsesmiljø og skaber synergier på tværs.
Som elev på en uddannelse i Skive kommer du tæt på erhvervslivet, for her
samarbejder uddannelsesinstitutioner, kommunen og lokale virksomheder på
tværs for at skabe innovation og give grobund for succesfulde iværksættere.

Skive Kommune var med
i slutspurten om at blive årets
ungdomskommune i 2021
t SKIVE COLLEGE


UNG I SKIVE KOMMUNE

STUDIEMILJØ
Stor set alle ungdomsuddannelsesinstitutioner ligger dør om dør i Skive, og den
samlede placering giver et tæt uddannelsesmiljø.

*KILDE: DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD 2020
**KILDE: STUDENTUM 2020

LÆS OM UDDANNELSESMULIGHEDERNE OG
UNGDOMSLIVET PÅ EGNEN.

SIDE 28

t DRIVHUSET, SKIVE

SKIVE KOMMUNE

UNGDOMSLIV

RENT LIV

EFTER SKOLETID
Ungdomslivet er meget andet end skole, og ønsker du indflydelse på den
kommune, der danner rammen om dit liv, kan du være aktiv i Ungerådet
eller det politiske Ungeudvalg, hvor der hele tiden arbejdes for at skabe
et bredt og godt ungdomsliv for kommunens unge.



UNGDOMSSKOLEN-SKIVE har en lang række aktivitets- og undervisningstilbud

til alle unge i Skive Kommune. Aktiviteterne og undervisningen spænder vidt
for at tilgodese så mange interesser som muligt. Fælles for dem alle er dog,
at de har til formål at styrke de unges sociale, faglige og personlige kompetencer. Mange unge fortsætter med at komme der, efter de er blevet for gamle
til at følge undervisningen. Enten som undervisere eller frivillige hjælpere.
Som ung i Skive har du som noget ganske særligt mulighed for at komme
i de unges eget ungdomshus,  DRIVHUSET. Her blomstrer musikken, der
spilles bræt- og computerspil, laves lektier og etableres nye venskaber.
I  KULTURCENTER SKIVE, i den sydlige del af byen, er rammerne til blandt andet
boldspil, motion og svømning, og skal du i byen en aften, er det også ofte her
det foregår til en god film i biografen eller til en af de mange koncerter eller
stand-up shows.
Vil du dyste med vennerne om, hvem der rammer den røde kegle, når bowlingkuglerne ruller til den nyeste musik, inden aftenen rundes af i festligt
lag i byen til den lyse morgen, er der også mulighed for det.

DRIVHUSET

LÆS MERE OM DE UNGES EGET
UNGDOMSHUS, DRIVHUSET.

t MØLLEGÅRDEN, SKIVE

SENIORLIV

» Vi er er stolte af alt
det spændende, der sker
i Skive by. Også af vores
dejlige seniorfællesskab.
Mange flere ældre skulle
bo, som vi gør.
IVER BERGHOLT

SKIVE KOMMUNE
RENT LIV


IVER BERGHOLT &
IRMA KRISTENSEN
Senior-ægtepar

SIDE 33
SENIORLIV – PORTRÆT

- Vi skulle prale noget mere af Skive, for her er simpelt hen så dejligt at
bo, mener ægteparret Irma Kristensen og Iver Bergholt, der bor i et seniorfællesskab midt i byen. Sammenholdet blandt beboerne skaber tryghed, og
parret bliver aldrig trætte af udsigten over byens tage, skoven og fjorden.
Nogle af beboerne i seniorfællesskabet  SALLINGS GAARD midt i Skive sidder
i gårdhaven i det gode vejr. Andre på svalegangen uden for lejligheden. På
tredje sal bor senior-ægteparret Irma Kristensen og Iver Bergholt, hvor de
på 12. år nyder ’byens bedste udsigt’ og fællesskabet med de andre.
- Vi kunne slet ikke forestille os at være andre steder. Vi er tæt på naturen,
som vi holder meget af, for vi går mange ture – og samtidig har vi den dejligste midtby, siger Irma Kristensen. Hendes 12-årige barnebarn fra København
vil også altid en tur op i gågaden i Skive, når hun er på besøg. For den er så
’hyggelig.’
Irma glæder sig over  SKIVE MUSIKSKOLES nye placering og indretning og
synger selv i kor, mens Iver er mere til idræt. Han har spillet volleyball i mange
år, men svinger nu golfkøllen et par gange om ugen. De har også fulgt med
i det store byudviklingsprojekt BigBlue Skive, hvor flere af etaperne med stier,
udsigtsplatforme over åen og lys på den gamle jernbanebro har givet byen
et nyt liv.
- Vi er stolte af alt det spændende, der sker i Skive by. Også af vores

ET LIV I TRYGHED,
FÆLLESSKAB
OG MED BYENS
BEDSTE UDSIGT

dejlige seniorfællesskab. Mange flere ældre skulle bo, som vi gør, siger Iver
Bergholt, der ellers altid har boet i eget hus. Men Irma fik ham til at se den
gode idé i et seniorfællesskab. Det har de været meget glade for.
I det fælles værksted hjælpes beboerne ad med at reparere ting, lave juledekorationer og alt muligt andet sammen. Hver anden onsdag er der kaffe
i fællesrummet, kaldet seniorfællesskabets ’hjerte.’
- Fællesskabet hér betyder noget helt særligt for os. Vi har for længst fundet den gode balance i, at vi alle har et dørtrin, samtidig med at vi gerne vil
hinanden. Det giver også en tryghed at kende hinanden så godt, siger de.
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 DEN FORVENTEDE LEVEALDER I SKIVE KOMMUNE ER 81,1 ÅR

AKTIVITETSCENTRE

SIDE 35
SENIORLIV

MOTIONSTILBUD

FIND SENIORMOTION SAMT ØVRIGE
IDRÆTSAKTIVITETER PÅ EGNEN.

I Skive er der to aktivitetscentre:  CENTER MØLLEGÅRDEN og  AKTIVITETSCENTERET NY SKIVEHUS. Begge centre tilbyder en bred vifte af muligheder
for efterlønsmodtagere og pensionister og byder på masser af motionsaktiviteter. Hvad end du er til seniordans, stavgang, vandreture, cykelture,
gymnastik, vandgymnastik, dansefitness, yoga, badminton, tennis eller
noget helt andet, er der gode muligheder for at finde lige den motionsform,
der motiverer dig.


AKTIVITETSCENTRE
I Skive Kommune er der masser at lave for egnens seniorer.
Om du er til fysiske aktiviteter, et spil kort eller er i det kreative
humør, finder du mulighederne i aktivitetscentrene.

Du kan også deltage i musikarrangementer, høre spændende foredrag,
spille kort, hygge i herreklubben eller diskutere litteratur i læsekredsen. Er du
kreativt anlagt, er der rige muligheder for at dyrke din kreativitet med diverse
syslerier som strik, patchwork og andet håndarbejde og håndværk. Og hvis
du blot har lyst til at hygge med andre, uden at det er til en bestemt aktivitet,
arrangeres der sociale spise- og danseaftener, udflugter og rejser.

AKTIVITETSCENTRE

FIND FLERE INFORMATIONER
OM AKTIVITETSCENTRENE.

I begge aktivitetscentre er der med andre ord masser af muligheder for at
være aktiv, for at møde nye mennesker og for gode oplevelser og samvær
med andre. Du er altid velkommen til at kigge forbi og høre om de mange
muligheder til et aktivt seniorliv.

t GREENLAB SKIVE

ARBEJDSLIV

» Jeg blev faktisk overrasket over, hvor gode
karrieremuligheder der
er her på Skiveegnen.
JULIE MEULENGRACHT HJELMAGER
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JULIE MEULENGRACHT
HJELMAGER
HR & kommunikationskoordinator, Formkon A/S

Den 28-årige Julie Meulengracht Hjelmager fik som nyuddannet fra
Aalborg Universitet sit drømmejob i Skive. Kæresten havde allerede job,
så hun fik hjælp af Jobcenter Skives Virksomhedsservice via ordningen
PARTNER JOBmatch. En måneds tid senere var hun ansat hos virksomheden Formkon A/S – og er rigtig glad for det.
Da Julie Meulengracht Hjelmager sidste sommer stod med sit eksamensbevis
fra Aalborg Universitet i hånden, var hun naturligvis opsat på at få et job. Som
nyuddannet kandidat i engelsk og international virksomhedskommunikation
var ambitionerne høje. Kæresten havde allerede fået job, men Julie tænkte, at
det nok ville blive svært at finde et interessant og relevant job på hjemegnen
for hende. Lige indtil hun kom i kontakt med Virksomhedsservice i Jobcenter
Skive. Via PARTNER JOBmatch-ordningen gik der kun en måned, inden kontrakten med Formkon A/S var i hus. De fremstiller prototyper og specialdele –
primært i materialerne aluminium og magnesium.
- Via PARTNER JOBmatch blev mit CV sendt rundt til 160 lokale virksomheder,
og så var der bid. Det var meget målrettet og effektivt, og er et initiativ jeg
har fortalt vidt og bredt om i min omgangskreds. Jeg blev faktisk overrasket
over, hvor gode karrieremuligheder, der er her på Skiveegnen. Her er flere
akademiske job, end man skulle tro og både mindre og store, internationale
virksomheder med masser af muligheder, siger Julie.
Hun er i det hele taget meget glad for de initiativer og tilbud, man som ny-

HER ER FLERE
AKADEMISKE JOB,
END MAN TROR

uddannet på Skiveegnen kan benytte sig af.
- Da vi besluttede at flytte hjem, blev jeg også medlem af netværket  KLUB
78XX, som Skive Kommune har etableret. Det er et fællesskab for fraflyttede
unge, der formidler nyheder om lokale jobmuligheder, praktikpladser med mere.
Jeg har i det hele taget fået et helt andet syn på min hjemegn efter at have
været ude. Her har vi jo faktisk alt, vi ønsker os – både familie og venner tæt
på, fjorden, naturen og meget andet. Og så er det jo et kæmpeplus, at jeg
også har fået mit drømmejob som HR- og kommunikationskoordinator her,
siger hun.
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JOBMATCH
JOBmatch hjælper studerende, jobsøgende tilflyttere, højtspecialiserede jobskiftere og medflyttende partnere, som ønsker at gøre karriere
på Skiveegnen. Med tilbuddet kan du eller din
partner få sparring på jobsøgning og komme
tættere på erhvervslivet på egnen.

Skiveegnen er et stærkt erhvervsområde i vækst,
og med en lav ledighed mangler virksomhederne
kvalificeret arbejdskraft på tværs af brancher og
uddannelser. Så uanset om du er ufaglært, faglært
eller højtuddannet, hjælper JOBmatch både dig og
virksomhederne med det rette match.
JOBmatch er et tæt samarbejde mellem egnens
erhvervsliv, Business Skive, Skive Kommune og

JOBMATCH

Jobcenter Skive. Tilbuddet er er del af servicen hos

LÆS MERE OM JOBMATCHORDNINGEN.

Business Skive og Jobcenter Skive, som altid står
klar til at hjælpe, uanset om du skal have sparring
som virksomhed eller hjælp til at finde et job til dig

t DANISH MARINE PROTEIN, GREENLAB SKIVE

selv eller din partner


JOBMATCH
JOBmatch hjælper med at sikre det rette match
mellem kandidat og virksomhed.
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ARBEJDSLIV – BUSINESS SKIVE

Skive Kommune er
ét af de steder i landet,
hvor det er bedst at
drive virksomhed.

Hvad end det lokale erhvervsklima måles af den ene eller anden
erhvervsorganisation, hører Skive Kommune til blandt de bedste
steder i landet til at starte og drive virksomhed. Så hvis du drømmer
om at starte en virksomhed på Skiveegnen eller måske allerede
har gjort det, bliver du en del af et lokalt erhvervsliv med et stort
vækstpotentiale og en egn med et godt erhvervsklima.

Business Skive understøtter vækst og udvikling i hele kommunen og er det
sted, som virksomhederne søger hjælp og sparring. Business Skive er den
lokale erhvervsservice og har til huse i den gamle elværksbygning  ELVÆRKET.
Under samme tag finder du  INNOVATION SKIVE, som arbejder med at udvikle
Skiveegnens innovations- og iværksætterimiljø, der skal skabe gode rammer
for flere succesfulde iværksættere og give grobund for videreudviklingen af
egnens virksomheder i et stærkt samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommunen.
Kommunens brand, RENT LIV, omfatter en cirkulær tilgang til tingene, understøtter de unikke lokale styrker og sætter retningen for kommunens fremtid.
Business Skive støtter ligeledes op om en grønnere fremtid og hjælper aktivt
de lokale virksomheder på vej til at blive endnu mere grønne.


BUSINESS SKIVE

FIND UD AF MERE ELLER
KONTAKT BUSINESS SKIVE.

SIDE 45

DER UDVIKLES OG UDVIDES
Skiveegnen har et varieret erhvervsliv, og særligt gør vi os
bemærkede på den grønne omstilling.
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GRØN HANDLING

 SKIVEEGNEN HAR EUROPAS FØRSTE
TESTCENTER FOR VEDVARENDE ENERGI
– GREENLAB SKIVE

EN HUB FOR
GRØNNE
HANDLINGER
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Den ene banebrydende, innovative virksomhed efter den anden skyder op i den
grønne energi- og industripark  GREENLAB SKIVE. Og eksperter fra hele verden
kommer hertil for at se, hvordan vi laver teori om til praksis inden for grøn
omstilling. GreenLab Skive er både industripark, nationalt forskningscenter og
katalysator for ny teknologi. Der arbejdes for, at alle ressourcer bruges i
parkens cirkulære økonomi, så intet går til spilde. Virksomhederne vil udveksle
energi, så for eksempel den enes overskudsvarme kan bruges af den næste.
GreenLab Skive er også ved at bygge et af verdens første og største anlæg til
Power-to-X – en teknologi, som spås en stor betydning i den grønne omstilling.
Kort fortalt går det ud på at omdanne strøm fra sol og vind til brint, som så igen
kan laves til brændstoffer til tung transport, tankskibe og fly – og til grøn
gødning til landmandens marker.

Skive Kommune har i mere end 40 år været med helt fremme

Også virksomhederne i GreenLab Skive er i en klasse for sig: Her omdannes

i skoene, når det kommer til den grønne dagsorden. Længe før,

søstjerner til protein, som bruges til dyrefoder; gylle bliver til biogas og plastaf-

det blev ’moderne’. For her på egnen er der handling bag de

fald laves om til olieprodukter, der for eksempel kan anvendes som brændstof

grønne ord, og de grønne satsninger har trukket investeringer

eller til produktion af ny plastik. �GreenLab Skive er med andre ord egnens

for over 1,6 milliarder kroner til egnen.

grønne vækstmotor, som tiltrækker innovative virksomheder og skaber nye
arbejdspladser. ⟶

VISION

STATUS

At blive selvforsynende

Inden for få år er vi 85% selvforsy-

med vedvarende energi.

nende med grøn vedvarende energi.

2029

2020
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 DANMARKS FØRSTE DØGNÅBNE, OFFENTLIGE
BIOGASTANKSTATION BLEV ETABLERET
I SKIVE I 2013

Her på egnen er der handling bag de
grønne ord. De grønne satsninger
har trukket investeringer for over
1,6 milliarder kroner til egnen.
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i Spøttrup, hvor den lokale hal med støtte fra Skive Kommune og EU-projektmidler har indgået en aftale med energiselskabet Norlys om at opstille et
kæmpe batteri, der skal lagre strøm fra store solcelleanlæg. Hallen skal samtidig stille sig til rådighed for interesserede forskere, da lagring af solenergi
er noget helt nyt.
Andre steder i kommunen bliver der udviklet produkter, som udelukkende
består af genbrugsmaterialer, der bliver produceret salat efter en innovativ
metode, der reducerer vandforbruget med 90%, og børnehave- og skolebørnene lærer om og hjælper med at passe på naturen ved at samle skrald,
sortere affald eller plante nye træer. Det er RENT LIV hele vejen rundt. I det
store og i det små.

Samtidig er GreenLab Skive en kæmpe inspirator for andre kommuner, ja endda
andre lande. For det er her, vi udvikler teknologiske løsninger, der kan bruges

Her på egnen er alle en del af det stærke fokus på den grønne omstilling

mange andre steder i bestræbelserne på at ændre de globale klimaudfordringer.

– og du kan være med til at sætte handling bag ordene på den måde, der
passer ind i lige præcis din hverdag.

Når vi taler om, at vi har RENT LIV på Skiveegnen, så skal du ikke mindst tænke
GreenLab Skive, for det er RENT LIV i stor skala. RENT LIV står for ’grøn handling
i fællesskaber for en egn i balance’. Fællesskabet er i dén sammenhæng et
unikt samarbejde mellem det offentlige og private. Idéen til den grønne energiog erhvervspark blev født i Skive Kommune, som også iværksatte projektet og
styrede det de første år. I 2019 blev parken GreenLab Skive omdannet til et
aktieselskab og dermed et selvkørende kommercielt selskab. Samarbejdet
mellem det offentlige og det private fortsætter ufortrødent, blandt andet ved
at kommunen som myndighed sikrer plangrundlaget, der gør det muligt at følge
med industriparkens vokseværk.
Stærke fællesskaber er en stor drivkraft for udviklingen på Skiveegnen.
Det gælder også i landdistrikterne, hvor borgere, foreninger, kommune
og erhvervsliv sammen skaber nye, grønne løsninger. Som for eksempel

t SKOVREJSNING, HALD
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At høre hjemme handler ikke bare
om, at du finder et sted at bo, en
skole til dine børn og et job, du finder
dig til rette i. Følelsen af at høre til
handler ikke kun om de ydre rammer.
Det handler også om at være en del
af et fællesskab, og på Skiveegnen er
der mange veje til et lokalt ståsted.

Her kan du sammen med naboen,

BLIV EN
DEL AF
FÆLLESSKABET

kollegaen eller dem for enden af vejen
være en del af de mange forskellige
lokale arrangementer og tilbud: fællesspisninger, konkurrencer i sportshallen,
byfester, revyer, julebingo og meget
mere. Her er også mulighed for at
deltage i en bred vifte af sociale og
professionelle netværk, hvor du kan
møde ligesindede og mennesker, der
brænder for det samme som dig.
I hele kommunen finder du et blomstrende sports- og foreningsliv, hvor
du kan finde fællesskaber inden for
din interesse. Uanset om du er til bold,
windsurfing, hesteryg, spejderdolk,
bridge eller noget helt andet, så har
vores mange idrætsklubber og foreninger noget for enhver smag. �⟶
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 DE TRE STØRSTE SPORTSGRENE
PÅ SKIVEGNEN ER FODBOLD,
GYMNASTIK OG BADMINTON

Faktisk har vi 24.500 medlemmer i vores idrætsforeninger, og dét siger ikke så lidt med et
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t MINITRIATLON, STRANDTANGEN SKIVE

befolkningstal på knap 45.400 borgere.
Du vil også kunne opleve et dynamisk og musikalsk
musik- og kulturliv, hvor blandt andre berømtheder
som Mads Langer, Mathias Kolstrup fra det hedengangne Duné og bassisten fra Carpark North,
Søren Balsner har slået deres folder i børne- og
ungdomsårene. Musikken spiller på Skiveegnen,
og om sommeren mødes vi til de lokale festivaler
eller koncerter på torvet og hylder musikken med
venner og bekendte.
Hvis du følger QR-koden, kan du printe et årshjul,
der viser de tilbagevendende aktiviteter, der finder
sted i årets løb. Derudover er der hvert år en række
arrangementer, et hav af natur- og fritidsaktiviteter
samt trav, fodbold- og håndboldkampe, som ikke
fremgår af årshjulet. Disse kan du i stedet finde på


skiveportalen.dk.

ÅRSHJUL

DOWNLOAD OG PRINT ET ÅRSHJUL MED TILBAGEVENDENDE
AKTIVITETER OG BEGIVENHEDER.

Vi har 24.500 medlemmer i vores
idrætsforeninger, og dét siger ikke
så lidt med et befolkningstal på
knap 45.400 borgere.

FRIVILLIGHED
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FRIVILLIGCENTER SKIVE
Frivilligcenter Skive er en uafhængig forening,
som understøtter det frivillige sociale arbejde

FRIVILLIGHED

på hele Skiveegnen. Frivilligcentret hjælper
både foreninger, frivillige og borgere, der har
brug for et frivilligt tilbud og udvikler også projekter inden for det sociale område til gavn for
sårbare mennesker i lokalområdet.





SKIVE IDRÆTSSAMVIRKE

KULTURELT SAMRÅD SKIVE

Skive Idrætssamvirke er en sammenslutning

Kulturelt Samråd Skive fungerer som paraply-

af flere end 80 idrætsforeninger på Skive-

forening for de kulturelle aktører og foreninger

egnen. Idrætssamvirket arbejder for at skabe

på egnen og styrker sammenhængskraften

de optimale vilkår for idrætten, når det kom-

blandt dem.

mer til motions-, bredde-, og eliteidræt.

Skive Kommune har et aktivt civilsamfund, og der er rigtig mange frivillige
foreninger inden for kultur-, idræts- og socialområdet. Der er altid brug for
flere hænder i frivillige foreninger, så hvis du vil gøre en forskel for andre
mennesker, er det nemt at komme i gang. Uanset om du vil være besøgsven, deltage i et socialt fællesskab med andre, hjælpe i en genbrugsbutik
eller byde ind med dine kompetencer som for eksempel håndboldtræner,
kasserer eller praktisk gris til kulturelle arrangementer eller koncerter.

BLIV EN DEL AF OS

FIND UD AF MERE OM FÆLLESSKABET, FRIVILLIGHED OG
FORENINGSLIVET PÅ EGNEN.
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På egnen er der masser af muligheder for at
være aktiv og få pulsen op på en af de mange
vandre- og cykelruter, på de flotte golfbaner eller
på Limfjordens bølger. Er du mere til fred, ro og
mindfulness ved vandkanten er mulighederne
rige på egnens uforstyrrede kyster. Og den lange
kystlinje og de mange vandløb byder på skønne
fiskesteder. Vi foreslår her nogle af alle de
gode oplevelser, der venter på egnen.

t DM I MELGES, SKIVE FJORD
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RUTER OG STIER

TIL FODS OG
PÅ CYKEL
Der er masser af skønne vandre- og cykelruter
på Skiveegnen, hvor du kan kombinere motion
og den friske luft og samtidig suge landskabets
former og farver og byens liv og arkitektur til
dig. Til fods kan du følge de mange naturstier
og vandreruter, og på cykel kommer du vidt
omkring på de kilometervis af gode cykelstier
og afmærkede ruter. Her er der forslag til nogle
af de mange vandre- og cykeloplevelser på
Skiveegnen, men find selv endnu flere ruter
og naturstier ved at scanne QR-koden. 

VANDRE- OG CYKELTURE
DOWNLOAD FLERE KORT
OG FORSLAG TIL STIER.

GLYNGØRE
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RUTER OG STIER – SALLING NATURSTI

DURUP


SALLING NATURSTI
Længde: 29,4 kilometer
ROSLEV

Tag en vandre- eller cykeltur ad Salling Natursti, som følger den tidligere jernbanelinje mellem
Skive og Glyngøre, også kaldet Sallingbanen. Jernbanen havde stor betydning for Salling, da den
skabte grundlaget for stationsbyerne Lyby, Jebjerg, Roslev, Durup og Glyngøre, der voksede op
ved banens holdepladser. I stationsbyerne opstod der hurtigt et rigt erhvervsliv med mange forretninger og håndværksvirksomheder. Jernbanen var i funktion fra 1884-1979. Langs naturstien
JEBJERG

LYBY

HENT RUTEKORT

DOWNLOAD RUTEKORT
OVER SALLING NATURSTI.

SKIVE

står der kilometersten i rød-hvide farver, der angiver afstanden målt fra Skive Banegård.
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SPØTTRUP SØ

HENT RUTEKORT

DOWNLOAD RUTEKORT
OVER SPØTTRUP SØ.

Længde: 7 kilometer
Turen rundt om den genskabte Spøttrup Sø er en vandretur i et landskab, der er typisk for Salling
– fjorden, søen, ådale og landbrugslandet. Der er gode muligheder for at opleve fuglelivet, og
odderen ses også tit ved søen. Hvis du forlænger vandreturen til Spøttrup Borgs parkanlæg, kan
du gå på opdagelse i rosenhaven og i den unikke læge- og krydderurtehave, som huser en af
landets største samlinger af lægeurter.
SPØTTRUP SØ

SPØTTRUP
BORG
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HENT RUTEKORT

OVER JELSE ODDE OG TERMØ,
OG VÆLG MELLEM FIRE FORSKELLIGE RUTER.


LUNDØ
Længde: 3,7-6,8 kilometer
Halvøen Lundø har to oddedannelser, der peger dels mod nord, Jelse Odde og dels mod vest,
Termø. Når du vandrer på Jelse Odde, er der en smuk udsigt over Limfjordens kringlede vige og
bugter. I strandengene, kærene og i de små strandsøer findes der mange forskellige planter,
hvoraf nogle hører til de mere sjældne. Desuden er det muligt at finde fossiler, især søpindsvin,
langs Lundøs kyster.

LUNDØ
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VANDRETUR I SKIVE BY
Længde: 8,7 kilometer (ikke afmærket)
Skive by er ideel at opleve til fods. På denne tur kan du se et bredt udvalg af byens mange flotte
bygninger og opleve historiens vingesus, når du leder efter mønter langs  TOLDSTIEN. Du kan
også opleve, hvordan et af Skive Kommunes største byudviklingsprojekter, BigBlue Skive, tager
sig ud, når du følger banestien, beundrer  REGNBUEBROENS smukke belysning en mørk aften
eller slapper af på et af de hyggelige opholdssteder langs åen. Når du krydser Danmarks længste
træbro eller går blandt de mange århundreder gamle egetræer i  KRABBESHOLM SKOV, er det
svært ikke at føle sig som en del af noget større. Måske du mærker en iskold rislen ned ad ryggen,
når du skænker historien bag smukke  RESENLUND en tanke, alt imens du bevæger dig ned mod


STRANDTANGEN, hvor du kan lade dit blik vandre i  SKIVE FJORDS bølger og beundre nogle af

Danmarks dygtigste windsurfere, når de øver sig på en af Limfjordens bedste træningsbaner.

1

RESENLUND

2

Denne smukke bygning blev opført i begyn-

STRANDTANGEN

delsen af 1900-tallet og husede et tuberkulo-

Fra Strandtangen kan man nyde synet af

sesanatorium. Det blev lukket i 1958, hvoref-

nogle af Danmarks bedste windsurfere, når

ter Åndssvageforsorgen overtog stedet. I dag

de træner. Med vindforhold, der udfordrer

indeholder Resenlund lejligheder, selskabs-

selv de mest garvede windsurfere, er Skive

lokaler samt en guldsmed og et glaspusteri.

Fjord en yndet træningsbane, når det kommer til letvindssejlads. Måske det er årsagen
til, at nogle af Danmarks mest vindende
windsurfere kommer her fra egnen.

3

DANMARKS LÆNGSTE
TRÆBRO
Træbroen er med sine 300 meter Danmarks længste træbro og giver besøgende
mulighed for at passere tørskoet gennem
et af landets få tilbageværende floddeltaer,
hvor  SKIVE-KARUP Å har sin udmunding
i  SKIVE FJORD.

t SKIVE-KARUP Å

4
5

BANESTIEN OG
’REGNBUEBROEN’

ELVÆRKSKVARTERET

Banestien er en stiforbindelse mellem

Et andet stort BigBlue Skive projekt er

byen og fjorden langs det nedlagte bane-

 ELVÆRKSKVARTERET, som primært skal

SKIVE KOMMUNES RÅDHUSBYGNINGER

tracé, hvor de gamle banespor bruges til

anvendes til beboelse og vil komme til at

Skive Kommune har siden slutningen af 1970’erne haft fokus på energi og miljø og er gået

at lave en sjov og kulturhistorisk rute.

tilbyde boliger, som ikke er på markedet

forrest med energirigtige tiltag i kommunens aktiviteter og byggerier. Når du går forbi Skive

Den gamle jernbanebro er blevet sat

i Skive i dag. Ned mod åen finder du gang-

Kommunes ene rådhusbygning kaldet Den Blå Diamant, så læg mærke til hvordan solceller

i stand og forsynet med et lysanlæg, der

og cykelbroen,  ELVÆRKSBROEN, der

indgår som et aktivt element på bygningen både visuelt og energimæssigt. Den Blå Diamant

kan oplyse broen i alle regnbuens farver.

forbinder Sønder Boulevard til Østerbro.

er det første offentlige byggeri i Danmark, der lever op til kravene om at være et energi

På broen og på arealet bag Søndercentret

Området ved broen er et rekreativt areal,

25+-byggeri. Det vil sige, at bygningen producerer 25% mere energi, end den selv forbruger.

kan man kan opholde sig og nyde udsigten

som kan benyttes til ophold og som et

over  SKIVE-KARUP Å.

mødested nær vandkanten.

7

8

DET GAMLE RÅDHUS
BIGBLUE SKIVE

FØLG MED I UDVIKLINGEN
AF BIGBLUE SKIVE.

Skives Gamle Rådhus er opført i 1845-46
som Raad-Thing og Arresthus. Det blev,
som den første bygning i Skive, opført i to
etager og markerede, at Skive var ved at

6

GL. SKIVEHUS OG Å-STIEN

komme sig oven på 200 års stagnation.
Sommeren igennem er Rådhustorvet og
gågaden fyldt med musik og underhold-

Gl. Skivehus er en tidligere herregård lige ned til  SKIVE-KARUP Å. Placeringen af Gl. Skive-

ning med alt lige fra gøgl og gadeteater til

hus har en væsentlig historisk betydning for Skives udvikling til by og etablering som købstad.

koncerter.

Østfløjens kælder repræsenterer formodentligt det ældste eksisterende verdslige byggeri
i Skive, og Gl. Skivehus udgør således "Skives vugge". På gåturen følger du Å-stien, som er en
del af klimasikringen langs åen. I området bag Gl. Skivehus ligger et hyggeligt parkområde, og
på Å-stien er der en udkigsplatform, der delvist er placeret over åbrinken og delvist over åen,
så den giver udsigt til begge sider af åen.

9
12

POSTHUSTORVET

SKIVE ANLÆG

Året rundt er der aktiviteter og liv på Posthustorvet. Om sommeren er der forskellige aktiviteter og et hyggeligt springvand,

Pak en picnickurv og nyd frokosten i Skive

10

Anlæg, hvor du er omgivet af smukke blom-

som børnene kan plaske i. Om vinteren

SKIVES TO KIRKER

omdannes torvet til en stor skøjtebane,

Vor Frue Kirke og Skive Kirke ligger side

En bro forbinder anlægget med museums-

hvor der afholdes mange events for børn

om side med tårnene i hver sin retning.

parken, hvor du også finder det historiske

og unge. I øvrigt bruges overskudsvarmen

Den gamle middelalderkirke, Vor Frue



fra nedkøling af skøjtebanen til at op-

Kirke, er fra år 1200 og var i århundreder

legeplads i generationer, og som er et yndet

varme de nærliggende rådhusbygninger.

byens kirke. Men byen voksede fra kirken,

sted at holde picnic under de smukke kirse-

IDRÆTS- OG
KULTURPARKEN

og i 1890’erne byggede man Skive Kirke.

bærtræer.

Idræts- & kulturparken er en del af den store

ster, voliere med fugle, springvand og kunst.

BØRNENES PARADIS, som har været en

13

Man har bevaret Vor Frue Kirke, da den har

udviklingsplan, BigBlue Skive. Her forenes

nogle smukke kalkmalerier.

natur, kultur og idræt. Områder ved åen byder
på ophold og vandleg, kunst forenes med
natur og idræt via en kunsttrappe, og stiforbindelser byder på alsidige oplevelser
og ophold gennem området. Idræts- & kulturparken er således et område, der emmer

TOLDSTIEN

GÅ EN TUR I DE GAMLE TOLDERES
FODSPOR OG TAG BØRNENE
MED PÅ 'DEN STORE MØNTJAGT'.
11

af liv og aktivitet for alle aldre.

14

TOLDSTIEN

KRABBESHOLM SKOV

Via Toldstien kan du følge Skives gamle bygrænse fra Vestergade overfor Skive Kirke hen

Størsteparten af Krabbesholm Skov er løvskov, og især lægger man mærke til de mange år-

til Nørreport. Toldstien opstod i 1700-tallet, og blev trådt af toldere, der gik langs det da-

hundreder gamle egetræer. I skoven er der flere orienteringsløbsruter, tre træningsstationer, og

værende plankeværk, som indhegnede byen. De skulle sikre, at der blev betalt told

masser af forskellige vandreruter. På en gåtur gennem skoven kan man komme forbi den gamle

til kongen af varer, som blev ført ind i købstaden fra landet. Stien er markeret med 10

herregård,  KRABBESHOLM, som i dag er en højskole for kunst, design, fotografi, grafisk design

dæksler, der fortæller historien om Toldstien, og en række ’tabte mønter’ viser, hvor

og arkitektur.

Toldstien lå, og hvilken rute du skal følge.

1
2

RUTEKORT OVER SKIVE BY
DOWNLOAD GOOGLE MAPS
RUTEKORTET OG TAG MED
PÅ TUREN RUNDT.
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STUNDER FOR
LEGEBØRNENE

GLYNGØRE
BYPARK
DURUP
ANLÆG
RUTEVEJLEDNINGER

ÅBEN KORTET OG FÅ RUTEVEJLEDNINGER TIL DE REKREATIVE
ANLÆG OG PARKER.

Dyk ned under overfladen efter Limfjordens dyr eller sæt en spegepølse
i en klemme og fang krabber langs kysterne. Mærk historiens vingesus,

ROSLEV
ANLÆG

BREUM
BYPARK

når I udforsker en ægte borg med voldgrave, borgtårne, riddersal, kirkerum og alt det, der hører middelalderen til, eller tag på fossiljagt efter

STORSTENEN
FOLKEPARK
RØDDING

55 millioner år gamle fossiler.

Hvis børnene har brug for en dukkert, så tag en tur til Glyngøre, som er kendt
for sin fiskeindustri, for her finder I også Skandinaviens største vandlegeplads
ca. 50 meter fra kysten. Mens I er i Glyngøre, kan børnene også lære om solsystemet, når I går langs  PLANETSTIEN. I Skive kan I besøge det tropiske

SPØTTRUP
BORGS
PARKANLÆG

JEBJERG
BYPARK

BALLING
BYPARK

badeland med piratskib for de mindste og bølgebassin og rutschebane for
de lidt større. Eller I kan pakke picnickurven og besøge en af egnens skønne
byparker eller legepladser, som indbyder til leg og skovtur. Med andre ord, der
er masser af sjove aktiviteter for børn og legebørn i alle aldre på Skiveegnen.


SJOV FOR BØRN
På Skiveegnen har vi massevis af oplevelser for alle – også for de mindste. Tag
med tilbage til middelalderen, nyd en dag
i troperne, gå på jagt i Limfjorden eller led
efter 55 millioner år gamle fossiler.

GYDEN
LIHME

RAMSING
BYPARK

BLYPARKEN
HEM

PARKER I SKIVE:
GYMNASIEPARKEN
FELDINGBÆKPARKEN
SKIVE ANLÆG
ÅKJÆRPARKEN
PUSTERUMMET
TOLDSTRUPPARKEN

t KITESURFING, LUNDØ

SKIVE KOMMUNE
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ADRENALINKICKS

KICKS FOR
ADRENALINJÆGERNE
Hvis du er til adrenalinsus, har du mange
muligheder for at opleve det på Skiveegnen.

Hvad end du går efter et kick fra kitesurfing, vil
dykke langt under havets overflade blandt en gammel minestryger, en udtjent kampvogn og en granitgrotte eller vil højt til vejrs og prøve kræfter med
faldskærmsudspring eller nyde stilheden i et svævefly, så ligger mulighederne ligefor og venter på dig.
På travbanen har du mulighed for at opleve, hvordan adrenalinen stiger i blodet, når hestene tordner
forbi, og din favorit er lige ved at overtage føringen
inden målstregen. Og på stadion eller i hallen kan
du heppe med fra lægterne, når hjemmeholdet
kæmper for en sejr. På egnen er der med andre
ord masser af muligheder for at afprøve grænserne
fra svimlende højder, på bølgen blå eller på havets
GÅ PÅ OPDAGELSE

LÆS MERE OM SKIVEEGNEN
TIL LANDS, TIL VANDS OG
I LUFTEN.

bund eller stå på sidelinjen og heppe det bedste,
du har lært.

SIDE 78

SKIVE KOMMUNE

KULTURLIV

KULTURLIV

SKIVE KOMMUNE

SIDE 79

RENT LIV

t KULTURCENTER SKIVE

KULTURLIV

KULTURINSTITUTIONER
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Museerne på egnen kan pirre dine sanser og vække din forundring. Du
kan også gå på opdagelse i de kreative kunstneriske miljøer og gallerier,
eller få store oplevelser når du er til koncerter eller foredrag hos en af
kulturinstitutionerne.

På  SKIVE MUSEUM kan du blandt andet opleve et rigtigt Wunderkammer,

JENLE – JEPPE AAKJÆRS DIGTERHJEM
SPØTTRUP BORG
FUR MUSEUM
SKIVE MUSEUM
ØRSLEV KLOSTER
GLYNGØRE KULTURSTATION
SKIVE BIBLIOTEK
SKIVE THEATER
KULTURCENTER SKIVE
SKIVE MUSIKSKOLE

hvor moderne kunst præsenteres side om side med for eksempel bronzealderurner, kranier, kjoler fra 60’erne, en uniform fra 1864 – og museets
gamle slidte isbjørn. Hertil kommer Børnemuseet Gadespejlet samt skiftende
udstillinger med både kunst og kultur.  FUR MUSEUM er især baseret på natur-

t SKIVE MUSEUM
t JENLE, ØSTSALLING

historien, hvor en enestående samling af op til 55 millioner år gamle fossiler
fra moleret er af international klasse.

RIGT KULTURLIV

UDFORSK EGNENS KULTURLIV
OG BLIV INSPIRERET TIL NYE
OPLEVELSER.

I Vestsalling ligger  SPØTTRUP BORG, der er en af landets bedst bevarede
middelalderborge. Overalt i Skive Kommune kan du finde gallerier og kreative
kunstneriske miljøer. Skulpturlandsby Selde er 'en platform for skulpturforsøg
i det offentlige rum', mens Furkunst.dk, Kunstnergruppen Fokus og BizzArt i
Rødding træder frem som fællesskaber omkring den kunstneriske udfoldelse.


KULTURCENTER SKIVE er hele egnens samlingspunkt, og det danner året

rundt rammen om store koncerter, morsom stand-up og interessante shows
og messer. Er du mere til premierefilm på det store lærred, eller har du lyst
til at heppe med på sidelinjen, når det lokale håndboldhold møder rivalerne,



er det også i kulturcentret, det foregår. Kulturcentret rummer desuden et stort

KULTURELLE OPLEVELSER

subtropisk badeland med masser af sjov for vandhundene og et moderne

Der er rig mulighed for at gå på opdagelse i egnens kunst- og kulturhistorie. Du kan også blive

motionscenter med mulighed for sved på panden for motionisterne.

medlem af en af egnens mange museumsforeninger, hvis du for eksempel interesserer dig for
kunst, arkæologi eller historie.
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ØJEBLIKKE FOR
MADELSKEREN
På Skiveegnen har vi alt det, der betegnes ’fra fjord og jord til bord’.
Moderne og økologisk landbrug, fiskeri og frugtplantager.

Det er her, det kendte  THISE MEJERI har hjemme og sender sine økologiske
produkter ud. Og østersbaren  DANISH OYSTER BAR i Glyngøre minder om
noget, der kunne ligge i New York med den rustikke indretning, hvor de friske
limfjordsøsters bliver serveret på tang i en bakke med vand, mens der er
udsigt ud over fjorden. Det store kunstværk, ’Østersmoderen’, der er skabt
til stedet af en af landets førende billedkunstnere, Bjørn Nørgaard, hænger
i loftet og fuldender den særlige stemning.
For øl-entusiaster er der også meget godt at komme efter her på egnen. På


FUR BRYGHUS kan man i løbet af sommeren opleve musik, mens man nyder

en af deres kendte special-øl.  STAARUP HAANDBRYG i Højslev er et af landets
mindste bryggerier, der kan noget med den gode smag. De har ligesom Fur
Bryghus og det største bryggeri på egnen,  HANCOCK, modtaget fine priser
for deres produkter. Er du mere til en god whisky, så besøg  BRÆNDERIET
LIMFJORDEN, hvor du, ud over at smage på de mange lokale varianter af whisky,
rom, gin, likør og snapse, også kan få et nærmere indblik i produktionen og
historien.



Og hvis du spørger en ung fra Skiveegnen, hvad en Sport-Cola er, så vil de

LÆKRE MADOPLEVELSER

svare, at det er Hancocks egen, legendariske cola. Og den bliver tappet

Du kan selv samle muslinger og østers overalt i fjorden, og hvert år hylder vi

i grønne ølflasker.

lystfiskeriet ved en muslingefestival i maj og en sildefestival i august.
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FÆRKER ODDE
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FURSUND

BADESTRANDE
OG MARITIME
OPLEVELSER

SUNDE
FUR HAVN

ESKOV
STRANDPARK

GLYNGØRE
STRAND & HAVN
TJEK BADEVANDET

GENNEM HELE BADESÆSONEN
KAN DU TJEKKE STRANDENES
BADEVANDSKVALITET.

Du er aldrig længere end 12 kilometer fra kysten i fugleflugtslinje,
og med seks aktive havne er der unikke muligheder for at opleve
naturen fra vandsiden.

HARRE VIG
STRAND

SUNDSØRE
STRAND & HAVN

Prøv for eksempel en tur på SUP i  HARREVIG, i glaskajak langs kysten, i kano
på  SKIVE-KARUP Å, eller måske den lange kystlinje og de mange vandløb
vækker fiskeren i dig. Husk dog at købe fisketegn eller fiskekort, inden

NY MØLLE

du kaster blinket ud.

JELSE ODDE

Hvis du har brug for en kold dukkert, så er mulighederne mange. Vi har
nemlig ikke færre end 16 børnevenlige badestrande, hvoraf flere har Blå
Flag-status. Og du kan altid tjekke badevandets kvalitet på  skive.dk.

LUNDØ ØST

LYBY STRAND
ÅLBÆK STRAND

VIRKSUND
STRAND & HAVN


BØRNEVENLIGE
BADESTRANDE
Med 16 børnevenlige
badestrande er der rige

GYLDENDAL
STRAND & HAVN

muligheder for at hoppe
i bølgen blå.

HOSTRUP STRAND

STRANDTANGEN
SKIVE HAVN
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Kysten er altid
tæt på, og med
seks aktive havne
har du unikke
muligheder for
at opleve naturen
fra vandsiden.


LYSTFISKERI
Den lange kystlinje og de mange vandløb på Skiveegnen
giver mulighed for enestående lystfiskeri.

SKIVE KOMMUNE

t SKIVE-KARUP Å
RENT LIV

NATUROPLEVELSER

SIDE 87
NATUROPLEVELSER

Naturen er altid tæt på: uspolerede kyststrækninger, masser af hede, skov
og unikke molerskrænter. Med andre ord har vi naturoplevelser, der bare
venter på at blive udforsket året rundt.



FLYNDERSØ er Danmarks største hedesø og afgrænses af arealer med hede

og egekrat.  LUNDØ er en del af et stort EU-fuglebeskyttelsesområde, der
omfatter hele  LOVNS BREDNING med tilstødende strandenge.
Oplev den smukke  SKIVE ÅDAL på en vandretur langs åen eller kast linen ud
og forsøg at fange en havørred, som åen er kendt for at have en fin bestand
af. Over en årrække er tilgængeligheden til åen og ådalen blevet udbygget
med et net af stier, der gør det muligt at vandre og cykle i den brede ådal.

t RØDSTENSKLINT, FUR

SKIVE-KARUP Å FOLDER

UDFORSK DE CA. 11 KM STIER
I NÆROMRÅDET OMKRING
SKIVE-KARUP Å.
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Seværdigheder
i top
Der er masser af seværdigheder både i Skive
Kommune og et stenkast fra kommunegrænsen.
Vi har her plukket et lille udvalg af nogle af de
attraktioner, Skiveegnen har at byde på.

t HAGENSHØJ, SALLING
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SEVÆRDIGHEDER – BETTE JENSES HYW


BETTE JENSES HYW
Bette Jenses Hyw på Fur er én af landets mest omtalte udsigtshøje. Her huserer Gelænderbanden. De
har i de senere år flere gange rejst et gelænder på højen for at gøre det nemmere for gangbesværede
at gå op og nyde den smukke udsigt ud over fjorden. Gang på gang er gelænderet blevet erklæret for
ulovligt af Slots- og Kulturstyrelsen. Sådan ét må der ikke være på en fredet gravhøj som Bette Jenses
Hyw. Derfor er Skive Kommune hver gang blevet pålagt at pille det ned. Hvorpå Gelænderbanden har
rejst et nyt. I dag er der anlagt en bred – og statsligt godkendt – trappe på højen. Siden har banden
forsøgt sig med et gelænder af reb langs den nye trappe. Det blev også erklæret for ulovligt og skulle
derfor fjernes. Om der kommer et nyt gelænder op, vil Gelænderbanden efter sigende ikke afvise.


KNUDEN
Det er ikke tilfældigt, at Fur er kåret til Danmarks skønneste ø. For Fur er et enestående
sted, der giver et unikt indblik i Danmarks fortid med op til 30 meter høje molerklinter med
vekslende lag af moler og vulkansk aske.
Knudeklinten er fredet, og man må derfor ikke
grave i den eller kløve sten. Det må man
til gengæld i nogle af molergravene og på
strandene, og der er gode muligheder for at
finde fossiler – og måske endda danekræ.

KNUDE
KLINTEN
FUR
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SEVÆRDIGHEDER – JENLE


SPØTTRUP BORG
Spøttrup Borg er Danmarks bedst bevarede
middelalderborg. Her kan du få et unikt indblik
i senmiddelalderens forsvarsteknikker og i det
daglige liv, der blev levet. I parkanlægget fin-

RØDDING

SPØTTRUP
BORG

der du en spændende lægeurtehave, og i det
ene hjørne af parken er et lille legeområde
med bålhytte. Følg med på borgens hjemmeside og se, hvornår de holder markeder, 'Liv på
borgen', Halloween med mere.


JENLE
Den litterære kulturarv på Skiveegnen hviler i særlig grad på Jeppe Aakjærs værker. De retter især
opmærksomheden mod de samfundsmæssige sociale uligheder. Aakjær var også sin tids ’klimatosse’ og kæmpede blandt andet indædt imod Hedeselskabets opdyrkning af heden. Jeppe Aakjær
havde med sit engagement og sine værker en vægtig landspolitisk stemme. Hans forfatterskab
knytter sig stærkt til egnen og især Jenle, hvor han boede fra 1907 til sin død i 1930. En betydelig del
af Aakjærs digte, romaner og noveller er skabt i arbejdsværelset med udsigt over  ASTRUP VIG og


LIMFJORDEN/SKIVE FJORD.

Når du besøger Jenle, kan du opleve Østsallings enestående natur på en vandretur, der begynder ved
Jenle og fører ned igennem skoven forbi Jenle Krat, hvor Jeppe og Nanna Aakjær ligger begravet.
Jenle er i dag hjemsted for Danmarks største litteraturselskab, Aakjærselskabet, og de årlige Jenlefester knytter en direkte linje tilbage til den tid, Aakjær flyttede til Jenle. Stedet er nu også ramme om
en lang række andre aktiviteter som koncerter, foredrag, udstillinger med videre.
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SEVÆRDIGHEDER – FLYNDERSØ


FLYNDERSØ
I pilotnaturpark Flyndersø-Sønder Lem Vig
kan du opleve et storslået landskab. Uanset
FLYNDERSØ

om du nyder naturen i vandrestøvler eller med
løbesko, kan du se frem til enestående oplevelser under åben himmel. Grib kikkerten og
gå på opdagelse ved den langstrakte sø, hvor
du blandt andet kan se nogle af Danmarks
flotteste ’dødishuller’, sjældne højmoser med
kødædende planter, eller måske få et blik af
fiskeørnen, som ofte holder til ved søen.


ØRSLEV KLOSTER
I Nordfjends ligger Danmarks bedst bevarede
nonnekloster. Sammen med den tidligere
klosterkirke udgør det 40 tønder land store
VIRKSUND

område med park, skov og græsenge et værdifuldt kultur- og naturmiljø. Ørslev Kloster er
i dag et arbejdsrefugium, men der er fri adgang til klosterets omgivende skov og park –
Kvindsnapskoven. I skoven ligger der et helt
særligt toiletmuseum, hvor man kan se – og
opleve – hvordan et muldjordstoilet virker.

ØRSLEV
KLOSTER
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SEVÆRDIGHEDER – SKIVES 11 STJERNER

1



SIDE 97

2

3

SKIVES 11 STJERNER
Rundkørslerne i Skive er ikke bare rundkørsler – de er også kunst. Rundt omkring i byen ligger ’Skives 11 Stjerner’ – 11 rundkørsler med hver deres historie,
designet af den lokale tegnestue Jacob Jensen Design.
4

5

6

KRAKA

5

DE 11 RUNDKØRSLER
FIND UD AF HISTORIEN
BAG HVER AF DE 11
RUNDKØRSLER.

6

ASLAUG

7

8

ER

2

3

4

MERE

MINDRE

TORVET

10
1

9
VESTENVINDEN

UFO'EN

7

TEGNET

8

SOLEN

11
BORGEN

9

10

11

LOKALOMRÅDERNE

Overalt på egnen er der spændende
udviklingstiltag og projekter, som forandrer
og skaber nyt liv. Vi har masser af aktive,
ressourcestærke borgere, som bruger
kræfter på at skabe aktivitet og
udvikling på landet og i byerne.
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BLIV KLOGERE PÅ DE FORSKELLIGE LOKALOMRÅDER
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 SKIVE KOMMUNE HAR SIDEN 1986
INSTALLERET ENERGIBESPARENDE LØSNINGER
PÅ STORT SET ALLE KOMMUNALE BYGNINGER

SKIVE KOMMUNE
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SKIVE BY
Skive ligger på et højdedrag med en bøgeskov, der
strækker sig ned mod fjorden, og i byens lavning
løber Skive-Karup Å gennem den brede ådal ud
mod fjorden.

Skives særlige beliggenhed tænkes ind i byplanlægningen, hvor BigBlue Skive binder bydelene sammen.
Der dannes åndehuller ved åen – ikke mindst lyser
den unikke  REGNBUEBRO op som et nyt vartegn for
byen. Nye boligkvarterer med nutidige boformer er
på vej i det nye  ELVÆRKSKVARTER, og banestien
trækker byen og fjorden tættere sammen.
Skive er kommunens centerby og en handelsby
med specialbutikker og kædeforretninger inden for
kort afstand. I Skive bymidte findes et hyggeligt net
af gågader, hvor mange butikker byder på en alsidig
shopping-oplevelse, alt imens du kan beundre de
bevaringsværdige bygninger. Året rundt er der
aktiviteter og liv i gågaderne, og på byens to cen-



kan du lytte til koncerter eller lade dig underholde

AKTIVT HANDELSLIV OG UNIK
BELIGGENHED

af gøgl og gadeteater.

Skive byder på et velfungerende og levende

trale torve –  RÅDHUSTORVET og  POSTHUSTORVET –

centrum, og samtidig er du altid tæt på
skønne naturoplevelser.

BORGERE I SKIVE BY

20.600
Antal borgere i Skive by.

MINDRE BYER

LANDSBYER

Vi har 20 mindre byer,

Vi har 31 landsbyer, der

der ligger i et byzone-

ligger i landzone og har

område.

en landsbyafgrænsning.

20

31
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DE MINDRE
BYER OG
LANDSBYERNE
Der er masser af liv i landsbyerne på Skiveegnen, og der
er altid noget nyt på vej. Ildsjælene er nemlig fulde af gode
ideer, og mange udviklingsprojekter realiseres.

Projekterne er kendetegnet ved stort lokalt initiativ og engagement, og de bidrager til at skabe liv og nye muligheder for nuværende og kommende borgere. Du kan blive en del af den
diversitet, de potentialer og den virkelyst, der findes i landsbysamfundene, og det er også dette, der danner grundlag for
landdistrikternes løbende udvikling.
Nærhed og fællesskab kendetegner de mindre lokalsamfund
og er en stor del af deres identitet. De aktive lokalsamfund med
stort engagement og sociale netværk gør livet i landsbyerne
trygt og overskueligt. Landdistrikterne på Skiveegnen er med
andre ord gode steder at bo, leve og flytte til, hvilket kåringen
som Årets Landsby i Region Midtjylland af henholdsvis Rødding
i 2012 og Glyngøre i 2015 også vidner om.
t GLYNGØRE
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INDEX
Dette index er en overordnet vejviser til kommunens tilbud og services.
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BØRN, UNGE OG DAGTILBUD
WWW.SKIVE.DK/BORGER/BOERN-UNGE-OG-FAMILIE/

- DAGTILBUD
- RÅDGIVNING OG VEJLEDNING
- PPR

- SUNDHEDSPLEJEN
- SSP OG GADEMEDARBEJDERE
- INTEGRATION

Ved at følge QR-koderne bliver du ledt videre til flere informationer om
de enkelte emner.

BORGERSERVICE & YDELSE
WWW.SKIVE.DK/BORGER/PERSONLIGT/

- PAS
- ÆGTESKAB
- KØREKORT
- ADRESSEBESKYTTELSE

- SOCIALT BEDRAGERI
- YDELSER
- CPR

BYGGE, BO OG FLYTTE

WWW.SKIVE.DK/BORGER/BYGGE-BO-OG-FLYTTE/

- GRUND- OG EJENDOMSSALG
- BYGGERI OG BOLIG
- ADRESSEFLYTNING
- AFFALD

- SKADEDYR
- KÆLEDYR
- PLEJE- OG ÆLDREBOLIGER

DEMOKRATI OG KOMMUNE
WWW.SKIVE.DK/DEMOKRATI-OG-KOMMUNE/

- BYRÅD OG UDVALG
- UDVIKLING BY OG LAND
- KORT OG FAKTA
- VISION, POLITIKKER OG PLANER

- ANNONCERING, HØRING
OG AKTINDSIGT
- ØKONOMI
- RÅDHUSE OG MEDARBEJDERE

FORENINGSLIV

WWW.SKIVE.DK/KULTUR-NATUR-OG-FRITID/FOLKEOPLYSENDE-FORENINGER/

- FRITIDSPORTALEN
- AFTENSKOLER
- FORENINGER
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- TILSKUD TIL FORENINGER
- FRITIDSPAS (KONTINGENTHJÆLP)
- FACILITETER
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FRILUFTSLIV

WWW.SKIVE.DK/KULTUR-NATUR-OG-FRITID/NATUR-OG-FRILUFTSLIV/

- STIER
- FUGLETÅRNE
- OVERNATNING I DET FRI

- BADESTRANDE OG BLÅ FLAG
- SEJLADS
- JAGT OG FISKERI

HANDICAP, PSYKIATRI OG SOCIALT UDSATTE
WWW.SKIVE.DK/BORGER/HANDICAP-PSYKIATRI-OG-SOCIALT-UDSATTE/

- SAMARBEJDE MED BRUGERE
OG PÅRØRENDE
- ALKOHOL- ELLER STOFAFHÆNGIGHED

- KRISEHJÆLP OG VÆRESTEDER
- HJÆLPEMIDLER

JOB, LEDIGHED OG PENSION
WWW.SKIVE.DK/BORGER/JOB-LEDIGHED-OG-PENSION/

- JOBCENTER SKIVE
- PENSION
- SAGSBEHANDLINGSTIDER

- BESKÆFTIGELSESPLAN
OG RESULTATREVISION
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KULTUR

WWW.SKIVE.DK/KULTUR-NATUR-OG-FRITID/

- KULTUROPLEVELSER
- KULTURINSTITUTIONER
- KULTURLIV

- FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE
- FORSAMLINGSHUSE
- FOR ARRANGØRER

NATUR, MILJØ OG KLIMA

WWW.SKIVE.DK/BORGER/NATUR-MILJOE-OG-KLIMA/

- NATURBESKYTTELSE
- VÅDOMRÅDER OG SØER
- SPILDEVAND OG REGNVAND
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- JORDFORURENING, JORDFLYTNING
OG JORDREGULATIV
- LANDSKAB OG GRØNNE OMRÅDER

SELVBETJENING
WWW.SKIVE.DK/SELVBETJENING/

PRØV VORES DIGITALE SELVBETJENING. HAR DU BRUG FOR
HJÆLP, VEJLEDNING ELLER HAR DU UDDYBENDE SPØRGSMÅL?
SÅ KONTAKT DEN DIGITALE HOTLINE PÅ TLF. 7020 0000
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SKOLE OG UDDANNELSE

WWW.SKIVE.DK/BORGER/SKOLE-OG-UDDANNELSE/

- FOLKESKOLER
- FRI-, EFTER- OG HØJSKOLER
- UDDANNELSER

- UNGDOMSSKOLEN
- UDDANNELSESVEJLEDNING

SUNDHED, PLEJE OG ÆLDRE
WWW.SKIVE.DK/BORGER/SUNDHED-PLEJE-OG-AELDRE/

- ÆLDRE
- SYGESIKRING OG LÆGE
- PLEJE OG HJÆLPEMIDLER
- TANDPLEJE

- SUNDHED OG FOREBYGGELSE
- UDDANNELSESRÅDET
- SYGDOM OG PLEJEORLOV

TILFLYTTERE
WWW.FLYTTILSKIVE.DK

ORIENTÉR DIG PÅ FLYTTILSKIVE.DK HVIS DU VIL LÆRE MERE OM EGNEN,
HVIS DU SØGER SPECIFIKKE INFORMATIONER, ELLER HVIS DU VIL SE,
HVORNÅR DET NÆSTE VELKOMSTMØDE FOR TILFLYTTERE FINDER STED.
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TRAFIK, VEJE OG HAVNE

WWW.SKIVE.DK/BORGER/TRAFIK-VEJE-OG-HAVNE/

- TRAFIKFORHOLD
- KOLLEKTIV TRAFIK
- VEJE

SIDE 109

- HØJVANDE
- HAVNE OG FÆRGER
- PARKERING

ÅRSH JUL

WWW.SKIVE.DK/SKIVEGUIDE/AARSHJUL

PRINT ET ÅRSHJUL DER VISER DE TILBAGEVENDENDE AKTIVITETER,
DER FINDER STED PÅ EGNEN I ÅRETS LØB. PÅ SKIVEPORTALEN.DK
KAN DU DESUDEN FINDE ALLE DE AKTUELLE OG KOMMENDE
BEGIVENHEDER PÅ EGNEN.

t SKOVREJSNING, HALD

Skive Kommune
har i mere end 40 år
været med helt fremme
i skoene, når det kommer
til den grønne dagsorden.
Og de grønne satsninger
har trukket investeringer
for over en milliard
kroner til egnen.

INFORMATION

SKIVE KOMMUNE

I SKIVE KOMMUNE ER DER
26 IDRÆTSHALLER, 27
FODBOLDANLÆG, 18 FITNESSCENTRE OG 14 UDENDØRS TENNISANLÆG
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94%

SÅ MANGE FORÆLDRE
VÆLGER FOLKESKOLEN
TIL DERES BØRN

22.000

ARBEJDSPLADSER I SKIVE KOMMUNE
SKIVE KOMMUNE
ER DEN FØRSTE
I LANDET, HVOR
NÆSTEN 100%
AF AL GYLLE ENDER SOM BIOGAS

180.000

ANTAL BØGER PÅ
SKIVE BIBLIOTEK

SKIVE KOMMUNE HAR BYGGET
NORDEUROPAS FØRSTE
CO2-NEUTRALE RÅDHUS


OM BOGEN
Dette er en guide, der introducerer dig til livet og mulighederne på Skiveegnen.
Du finder informationer om blandt andet kommunale services og tilbud, forslag
til måder at udforske egnens smukke natur og omgivelser på. Du får også et indblik

LÆS OM KOMMUNEN PÅ SKIVE.DK
HER FINDER DU SELVBETJENING, OG DU FÅR SIDSTE NYT FRA DIN KOMMUNE

i lokalsamfundene og møder borgere, som fortæller om deres liv på egnen.
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