
12.-19. juni 

STORT KULTURUGE-PROGRAM100            ... arrangementer og aktiviteter på hele Skiveegnen!
               Se hele programmet på skiveportalen.dk/kulturuge

Vestsallings store huse - Fursund Festival - Altankoncerter - Friluftstrolde på Jenle - Spil med ArtiMik - Smag på Rødding - Østergaard 500 år 
- Pop-up koncerter - Sejlads med Safari Queen - Alsang - Kulturhistoriske vandringer - Teater - Friluftsmaleri - Tango-verdenspremiere -  
Foredrag - Kurser og workshops - Poetry Slam - Kunst- strik - koncerter - konkurrencer - Bogens Dag - Genbrugskunst ... og meget mere!
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Har du set programmet for Skiveegnens Kulturuge? Cirka 100 arrangementer, aktiviteter og indslag finder sted på 
egnen i ugens løb. Skive Kommune står bag koordineringen af det fornemme program i tæt samarbejde med Kulturelt 
Samråd Skive og mange små og store kulturinstitutioner og foreninger - og de glæder sig alle til at invitere dig med på 
spændende og vidt forskellige oplevelser i hele kommunen. 

At kunst og kultur er vigtige faktorer for os mennesker, blev endnu tydeligere her under Coronakrisen. Hvem havde 
troet, at man pludselig kunne samle hele nationen – unge som ældre – omkring fællessang foran fjernsynet fredag 
aften i den bedste sendetid? Pludselig blev verden forandret, og alt det, som vi tog for givet, var pludselig ikke længe-
re muligt. Kultur- og foreningslivet, som har så stor betydning for mange af os, blev sat på standby. I stedet blev der 
tid til at stoppe op og sætte pris på de små ting i hverdagen. 

Vi har længe savnet at komme ud og samles om alt det, som giver livet kulør. Nu er genåbningen af samfundet og 
kulturlivet i fuld gang. Skiveegnens Kulturuge er et godt eksempel på det. 

Læs programmet igennem, her er noget for enhver smag. Mange arrangementer er gratis at deltage i. Vær opmærk-
som på, at det kan være nødvendigt at købe billet eller reservere plads på forhånd, og at der er begrænset antal 
pladser. 

Du kan bakke op om kulturlivet ved at møde op! Tag familien og naboen med. Vælg lige det i programmet, som du 
synes, er noget for dig. Eller lad dig udfordre ved at deltage i noget, som du måske aldrig før har prøvet – hvem ved, 
måske viser det sig at være meget 
spændende og givende? 

Jeg håber, vi ses derude!

Bent Dyrberg
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget
Skive Kommune

Det spirer og bobler derude, og det foregår i hele Skive Kommune!

Efter en lang og grå periode, hvor kulturlivet har befundet sig i en ufrivillig tørketilstand, vågner vi igen - og i kultur- 
ugen falder en tiltrængt perleregn af kulturelle arrangementer og aktiviteter over hele Skiveegnen. 

I Skiveegnens Kulturuge finder du ikke internationale verdensartister eller kæmpe-begivenheder med store publikums-
masser. For også i disse pandemi-prægede tider laver vi kultur med vilje. Programmet er derfor spækket med mindre, 
lokalt skabte arrangementer: Her er vandringer, workshops, koncerter, teaterforestillinger, dans, foredrag, litteratur, 
kunst, cirkus og i mange tilfælde spændende blandinger deraf. 

I dette trykte program får du et godt overblik over, hvad ugen byder på. Men der kommer hele tiden mere til, og jeg 
vil opfordre til, at du besøger Skiveportalen.dk, hvor du finder det samlede program og nærmere information om de 
enkelte arrangementer.

Sidst, men ikke mindst, vil jeg opfordre til, at vi passer på hinanden derude. Vi skal opleve og være sammen,  
men vi skal selvfølgelig også hjælpe hinanden og arrangørerne med at overholde de gældende restriktioner  
omkring Covid-19 med alt, hvad det  
indebærer af coronapas, mundbind,  
sprit og eventuel deltagerloft.

God fornøjelse!  

Kent Sørensen
Kultur- og Fritidschef 
Skive Kommune
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Skiveegnens Kulturuge 2021ÅBNINGSWEEKEND: LØRDAG DEN 12. JUNI

Smag på Rødding

Rødding ruller ’den røde løber 
ud’ for alle, som vil smage, 
mærke, høre, se, opleve, 
møde og prøve livet og kultu-
ren. Glæd dig bl.a. til ”bidder” 
af Spøttrup Borg, fjorden, 
menneskene, kunsten, kultu-
ren og råvarerne.

Det bliver en oplevelse, du 
ikke må gå glip af!

Arrangør: Æblets By m.fl. 

Friluftstrolden  
på Jenle

Der bor en trold på Jenle. 
Faktisk flere, men hvor 
mange ved vi ikke rigtig.  
I dag kan du følge med skov-
konen på stien omkring Jenle, 
og høre om troldene - og 
sanse naturens lyde og dufte.  
 
Turen slutter i laden, hvor  
du kan gøre dit trolde-rim  
færdigt over et glas safte-
vand.

Arrangør: Aakjærselskabet

Østergaard 500 år 

Se udstillingen af middel-
alderdragter i de gamle 
rum - fra bondens klæder til 
adelsfolkenes vidunderlige 
rober. Du kan også tage med 
på en guidet rundvisning og 
få historier om Østergaard og 
Krabbeslægten.
Tag evt. madkurv og tæppe 
med til hygge i det grønne. 
 
Arrangør: Støtteforeningen 
Middelalderborgen Østergaard

Workshop og 
koncert med Artimik

Er du 8-14 år, og vil du  
hjælpe ArtiMik med at spille 
en vild fed koncert? 
På slagtøjs-workshoppen 
uforsker vi musikken, og du 
får tips til at lave musik med 
ting, du kan finde hjemme. 
Efter workshoppen kan du  
spille med på ét ArtiMiknum-
mer til den efterfølgende 
koncert på Rådhustorvet.

Arrangør: ArtiMik

Dobbeltkoncert: 
Trinderup og Roya

Skiveegnen er kendt for at 
opdyrke ekstremt talentfulde 
musikere - og når du hører 
den unge duo Roya og singer/
songwriteren Rasmus Trinde-
rup forstår du hvorfor!

Læs mere på Skiveportalen.

Arrangør: Drivhuset

Dizzy Mizz Lizzy

Bandet opfører albummet 
Alter Echo til en sid-ned- 
koncert, og du får dermed en 
unik mulighed for at opleve 
Dizzy Mizz Lizzy, som du 
aldrig har oplevet dem før. 
Koncerten byder naturligvis 
også på udvalgte kæmpehits 
fra tidlige plader med bl.a. 
Waterline og Silverflame.

Arrangør: Kulturcenter Skive

Kursus i 
rakubrænding

Lav dit eget krus i samarbej-
de med den professionelle 
keramiker Thyge Thomasen. 
Rakukurset kører med to 
hold, og er opdelt i 2 dage 
med en uges mellemrum 
(12. og 19. juni), så leret kan 
nå at tørre. Den første dag 
former du leret, og på kursets 
sidste dag, glaserer og bræn-
der vi din kop. Vi slutter med 
en kop the. 

Arrangør: Skulpturlandsby 
Selde

Frokost og jazz

LYBYSTRAND inviterer til en 
hyggelig eftermiddag med 
frokost, kage og jazz. 
Filippinsk/kinesiske Lai San 
underholder med jazz, bossa 
og udpluk fra den danske 
sangskat akkompagneret 
af  Morten Elbek på guitar/
tenorsax og Jens Nørgaard på 
kontrabas.

 Arrangør: Lybystrand

Mal din egen 
kunstcirkel

Kom forbi plænen ved Skive 
Kirke og mal dit eget maleri.
Til slut samler vi malerierne 
til ét stort fælles maleri - og 
senere skal de hænge ved 
Skives nye kunstcenter Per-
ron/Perron.

Bare mød op - der er lærred, 
maling og pensler, praktisk 
assistance og lidt mundgodt.

Arrangør: Kunstnergruppen 
FOKUS

Bag kirkens kulisser

Vil du vide mere om de to 
markante kirker i Skive? 
Dagen byder på to arran-
gementer, hvor du dels 
kan få fortællingen om den 
omfattende renovering af 
Skive Kirkes tag og spir - og 
dels omvisninger, hvor du får 
historierne om de smukke 
kalkmalerier i Vor Frue Kirke .

Arrangør: Skive Kirke

Kvinden fra Vejhøje 
 
Få en guidet tur i Skive 
Museums nye udstilling om 
en enestående rig kvindegrav 
fra Durups tidlige jernalder. 
I graven var blandt andet et 
sjældent nordjysk bælte - ét 
af Danmarks bedst bevarede, 
som vidner om en magtfuld 
elite med hovedsæde nær 
Durup.
 
Arrangør: Museum Salling/
Skive Museum

Gunnar Poulsen

Gunnar Poulsen leverer 
musikalsk hygge med harmo-
nika og sange - bl.a. dansk 
folkemusik, samt en norsk, 
en svensk og en fransk har-
monikamelodi. Desuden får 
du evergreens fra de seneste 
50 år med mange genkende-
lige strofer, du nok kan nynne 
eller synge med på.

Arrangør: Gunnar Poulsen

Naturvandring ved 
Vendal

Turen fører os omkring en 
bronzealderhøj, langs læhegn 
og via træbroer igennem krat 
og bregneskov. Videre over 
mark og eng, langs stranden 
og tilbage igennem sommer-
husområdet ved Vendal. Det 
bliver en smuk og varieret tur 
med en fantastisk udsigt!

Arrangør: Spøttrup  
Turistforening

Skive Postorkester

Med titlen ’Fællessang - med 
samvær’ spiller Skive Postor-
kester op til en perlerække af 
danske sange, de fleste kan 
synge med på: ”Danmark nu 
blunder den lyse nat”, ”Hilsen 
til forårssolen” og ”Blæsten 
går frisk. En mindre musik-
gruppe fra Skive Musikskole 
byder også ind med under-
holdning.

Arrangør: Skive  
Postorkester

Herremand versus 
tyende

I de autentiske historiske 
rammer udfolder vi historien 
om, da Jeppe Aakjær blev 
smidt på porten ved Spøttrup 
Borg. 
På Spøttrup Borg får du for-
tællinger om herregårdslivet 
omkring århundredeskiftet og 
anekdoten om Jeppe Aakjær. 
Dernæst går turen til Jenle 
(i egen bil), hvor du bliver 
klogere på Jeppe Aakjær og 
baggrunden for den hårde 
behandling på Spøttrup Borg. 

Arrangør: Aakjærselskabet 

Skulpturvandring

Tag med på gåtur gennem 
Skives indre by. Vi stopper op 
og ser nærmere på de kunst-
værker, vi møder på vores 
vej – skulpturer, som vi har 
gået forbi mange gange men 
måske aldrig har givet os tid 
til at studere nærmere.  

Arrangør: Museum Salling

Se Perron Perron

Kom til åbent hus, hvor du 
kan se og høre mere om  
Skives nye kunstprojekt  
Perron Perron på Skive  
Banegård. 
Vi viser de ”rå” lokaler frem, 
og præsenterer skitserne 
over, hvordan stedet skal 
tilpasses til kreative formål.

Arrangør: Perron Perron
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Fursund Festival på Cirkusfabrikken

Fursund Festival breder sig over hele kulturugens  
åbningsweekend, og inviterer indenfor til et fyrværkeri af 
aktiviteter og oplevelser. Programmet er spækket med blandt 
andet cirkusshows og cirkusskole, åbent legeland, en række 
koncerter og musikalske indslag, fællesspisning, markedsstem-
ning og hygge for hele familien.

Læs mere på Skiveportalen.dk

Arrangør: Foreningen for Fursundegnen

ÅBNINGSWEEKEND: SØNDAG DEN 13. JUNI
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Lav din egen  
keramik

Få fingrene i leret og lav  
dine egne skåle, krus, vaser - 
eller noget helt fjerde. 

Bagefter kan du glasere eller 
male resultatet, og hente det 
ugen efter.  

Arrangør: Vesterhavskunst
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Livestream  
- Dekameron 2021

Se med på Skiveportalens fa-
cebookside, når 10 udvalgte 
historiefortællere fra Skiveeg-
nen møder forfatter Marianne 
Jørgensen til en snak om 
personlige corona-beretnin-
ger. Deltagernes beretninger 
bliver bearbejdet og udgivet i 
en antologi i efteråret 2021 i 
forbindelse med det regionale 
litteraturprojekt Dekameron 
2021. 

Arrangør: Litteraturprojektet 
Dekameron 2021 & Skive 
Kommune
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Koncert med TEARS

Den fremadstormende rock- 
artist byder på tidløse melodi-
er og fængende omkvæd, og 
har for blot et par måneder 
siden udgivet sit første reelle 
album ’Binging, Bragging, 
Bitching’, hvor musikkens 
persona fortæller historier fra 
et dynd af druk og sorg. 
Lokation er på vej - find mere 
information om koncerten på 
Skiveportalen.dk. 

Arrangør: NÆST
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Skiveegnens Kulturuge 2021

Geologisk vandring 
til Knudeklint - Fur

Tag med en af museets 
geologer på tur til Knudeklint, 
som byder på en af Limfjor-
dens flotteste vandringsmu-
ligheder. 
På turen hører du om 
molerets oprindelse og de 
vulkanske askelag. Du ser 
de mange geologiske lag i 
skrænterne, får mulighed for 
at finde ledeblokke og måske 
en forstening eller to? 

Arrangør: Museum Salling/ 
Fur Museum

Vandring ved Hald 
og Ørslev Kloster

Følg med på vandretur i det 
naturskønne og historiske 
område fra Hald Borgerhus 
via den nye trampesti til 
Ørslevkloster skov og selve 
Ørslevkloster
Turen går også over området 
med Ørslevkloster og Idræts-
forening og retur via Halds 
nye folkeskov.
På turen er der mulighed for 
at møde lokale aktører, som 
fortæller om, hvad der fore-
går i området.

Arrangør:  
Hald Borgerforening

Besøg den gamle 
købmandsgård

Tag hele familien med og se 
de gamle håndværk ’blive 
levende igen’, mens sme-
de, tømrere og bogbindere 
fortæller om det, de kan – og 
om hvordan de holder liv i de 
gamle håndværkstraditioner. 
Den gamle købmandsgård 
huser bl.a. lokalhistorisk 
arkiv, en mindre samling af 
lokale museumsgenstande og 
slægtsforskning.
 
Arrangør: Thorum Gl. 
Købmandsgård

Bobler og Bøger
- på Fur Færgekro

Nyd en lækker tapas-anret-
ning og et glas bobler, mens 
du samtidig får inspiration til 
din næste gode læseoplevelse 
af Skive Biblioteks formidlere.

Der er et begrænset antal 
pladser, så du skal være 
hurtig, hvis du vil tilmelde dig 
selv og veninderne til en skøn 
aften med smagsprøver på 
litteratur.

Arrangør: Skive Bibliotek og 
Fur Læseforening

Ulrich & Chaps 
på Åkanden

Ulrich and Chaps ser lynhur-
tigt publikum an og leverer 
lige præcis det ønskede: om 
du vil lytte, synge med eller 
danse, er der garanti for 
god underholdning - ofte og 
især med hits fra 70’erne og 
80’erne.

Bandet består af frontmand 
Ulrich Helledie og unge,  
talentfulde session-musikere 

Arrangør: Ulrich Helledie

Koncert med  
Katrine Schmidt

Den 29-årige sangerinde med 
Skiverødder har i årevis væ-
ret en aktiv del af den danske 
folk- og roots scene. Sammen 
med sit band glæder hun sig 
nu til at komme ud på de 
danske scener og præsente-
re sine sange og sit bud på 
countrymusic.

Arrangør: Skive Theater

Filmaften & debat

I Sognegården ved Skive 
Kirke kan du se kortfilmen 
”Side om side”. Den handler 
om to naboer, som ikke har 
hilst på hinanden i 15 år. Det 
hele begyndte med to drenge 
og en hule på naboens grund, 
så fulgte en lille løgn og en 
voksende konflikt ...

Bagefter er der lagt op til en 
snak om filmen til et glas vin 
og snacks. 

Arrangør: Skive Kirke

Koncert og landsby-
vandring

Lihme Kirke danner ramme 
om en aften med koncert og 
fortællingen om Lihme Kirke, 
som er én af Danmarks æld-
ste kirker. 
Aftenen byder også på lands-
byvandring med fortællinger 
undervejs, bl.a. om lands-
byens erhvervsliv gennem 
tiden. 

Arrangør:  
Lihme Borgerforening

Guidet vandring i 
Krabbesholm Skov

Krabbesholm Skov gemmer 
på mange historier om både 
natur og kultur helt tilba-
ge fra oldtiden og frem til i 
dag. Turen byder på alt fra 
fortællinger om fjorden, køk-
kenmøddinger og kolonihaver 
over hoveri og herregårde 
til frihedskæmpere under 
besættelsen.  

Arrangør: Museum Salling/ 
Skive Museum/ Vandkants-
skolen

Kvinden fra Vejhøje 
 
Få en guidet tur i Skive 
Museums nye udstilling om 
en enestående rig kvindegrav 
fra Durups tidlige jernalder. 
I graven var blandt andet et 
sjældent nordjysk bælte - ét 
af Danmarks bedst bevarede, 
som vidner om en magtfuld 
elite med hovedsæde nær 
Durup.
 
      Arrangør: Museum  
          Salling/Skive Museum
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10 markante steder  
i Vestsalling

Tag med på en guidet bustur 
rundt til 10 markante huse og 
steder i Vestsalling.
Nogle af stederne er kendte, 
offentlige og velbesøgte, 
mens andre ligger mere 
beskedne og private – men 
fælles for dem alle er, at de i 
kulturugen byder indenfor og 
byder velkommen.
Det hele bliver bundet 
sammen af turens guide, 
forhenværende borgmester 
Flemming Eskildsen.

Arrangør: Skive Kultur- og 
Festivalfond

MANDAG DEN 14. JUNI

Alsang på Danse-
pladsen

Gå en dejlig aftentur i 
skovens dybe, stille ro ved 
Ørslev Kloster - og stop op, 
når du når frem til Danse-
pladsen, for her er du nemlig 
inviteret med til fællessang. 

Arrangør: Kulturnetværket 
Svanen
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Alsang på Jenle

Vi fylder Jenles vidunderlige 
omgivelser med fællessang - 
kom og vær med - og oplev 
samtidig det skønne Jenle 
ved aftentide her ved foden 
af fjorden.

Arrangør: Kulturnetværket 
Svanen
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TIRSDAG DEN 15. JUNI
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0 Børnevenlig

Her finder du det samlede program 
- og kan læse mere om det enkelte arrangement

God fornøjelse! 

Er det også 
for børn?

Hvornår 
starter 

det?

Hvor kan jeg 
læse mere? Hvordan 

tilmelder 
jeg mig?

Hvor køber jeg 
billet?

Halloooo!
hvor foregår 
det? :-)

Min mor 
vil gerne 
med - er 

der ledige 
pladser?

:-)

www.skiveportalen.dk
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Østergaard 500 år 

Se udstillingen af middel-
alderdragter i de gamle 
rum - fra bondens klæder til 
adelsfolkenes vidunderlige 
rober. Du kan også tage med 
på en guidet rundvisning og 
få historier om Østergaard og 
Krabbeslægten.
Tag evt. madkurv og tæppe 
med til hygge i det grønne. 
 
Arrangør: Støtteforeningen 
Middelalderborgen Østergaard

Besøg Stanneriet

Se værkstedet - og vær med 
til at dekorere en væg med 
genbrugsmotiver fra Stan-
neriet.
Mens I slår jer løs med kun-
sten på det gamle fjernvar-
meværks rå vægge, kan I 
høre om, hvad Skive Kommu-
nes hidtil eneste Repair-café 
er og kan. Ja, måske endda 
hvordan du selv kan blive en 
del af et varmt fællesskab.

Arrangør: Spøttrup Cirklen

Vin, Musik & Komik 

Eksil-skibonitten Michael 
Hamilton, Thomas Wester 
og Sebastian Dorset byder 
på rock’n’roll-vinsmagning, 
stand-up om danskerne, der 
godt kan lide (meget) vin - 
og velskrevne sange om livet. 
Hele baduljen udgør tilsam-
men en festlig og corona- 
venlig trio-aften. 

Arrangør: Skive Theater

Samtalesalon

Kom til en aften, hvor den 
gode samtale er på menuen. 
Det eneste du skal medbrin-
ge, er en portion nysgerrig-
hed overfor emnet og andres 
tanker. Samtalerne bliver 
”styret” af spørgsmål og små 
øvelser, som fører os rundt i 
aftenens emne. 

Arrangør: Skive Kirke

Croquis og  
højtlæsning

Spids blyanten og få en unik 
oplevelse i naturskønne Selde 
Skulpturlandsby - en kreativ 
eftermiddag med højtlæsning 
og frihåndstegning af den frie 
krop i den fri natur.  
Alle, uanset tegneerfaring, 
kan deltage, og vi lover at du 
får sjove, skæve og personli-
ge tegninger med hjem. 

Arrangør: Skulpturlandsby 
Selde og Skive Bibliotek

Sang fra alle sider  
- altankoncerter

Helene Mis Hansen fyl-
der gaden med sin danske 
udgave af Halleluja og andre 
fantastiske sange. Tonerne 
kommer først fra en lille altan 
i Nørregade. Tre små forestil-
linger følger: på Åkjærskolen, 
i Adelgade og i Nørregade. De 
sidste to på gågaden ...

Arrangør: Skive & Omegns 
Teaterkreds

Vandretur ved Kaas

Tag med på en seks kilome-
ter lang vandretur, hvor du 
undervejs får fortællingen om 
Kaas Hovedgård, Sønderhø-
jene og en pragtfuld udsigt 
over Venø Bugt, Kås Bredning 
og istidslandskabet med 
hede.

Arrangør:  
Lihme Borgerforening

Byvandring: Skives 
historiske huse

Byarkivar Kristian Buhl 
Thomsen tager dig med på en 
vandring, hvor vi ser nærme-
re på spændende bygninger, 
deres historie og byggeskik i 
Skives bykerne. Turen er en 
god mulighed for at lære din 
by bedre at kende.

Arrangør: Museum Salling/ 
Skive Byarkiv

Plein Air 
- maleri i fri luft

Plein Air er en international 
tradition, hvor friluftsmalere 
mødes og maler under åben 
himmel. Skiveegnen har fået 
besøg af kunstnere, som ska-
ber værker med inspiration 
fra landskabet, Limfjorden, 
lyset og stemningen.  
Du må gerne se kunstnerne 
over skulderen og opleve, 
hvordan et maleri bliver til.
 
Arrangør: Museum Salling

Four Jazz & fri entré 
på Skive Museum

Kom på museet onsdag aften 
og oplev udstillingerne med 
kunst og kultur, mens du 
lytter til dejlig jazzmusik med 
Four Jazz. Musikken spiller fra 
kl. 19.

Arrangør: Museum Salling/ 
Skive Museum og Musikfor-
eningen Maestro Music

Børneteater:  
Fyrtøjet

Alle børn i alderen ca. 4–9 år 
og deres voksne er inviteret 
til et musikalsk eventyr.
Se Mini-Figaros festlige, 
farverige og humørfyldte 
fortolkning af H. C. Andersens 
”Fyrtøjet” – eller historien 
om, hvordan bedstefar fik 
prinsessen og det hele konge-
rige ...

Arrangør:  
Hald Borgerforening

Livet er en gåde

Besøg Storm P’s forunderlige 
verden i en underholdende 
blanding af god musik og 
comedy. Det lille teater- og 
operaselskab Figaros har med 
cabaretten ”Livet er en gåde” 
flettet en skøn forestilling 
med humor, eftertænksom-
hed og musik.

Arrangør:
Hald Borgerforening

Forfatterens 
favoritter i Selde

Tag med på vandring rundt i 
Skulpturlandsby Selde, hvor 
forfatter Marianne Jørgensen 
viser sine favoritter blandt 
byens mange værker frem 
- og fortæller om, hvordan 
de blev til, og om det varme 
forhold, hun har til værkerne 
og deres skabelseshistorier.

Arrangør: Skulpturlandsby 
Selde

International  
dansekunst

Oplev to spektakulære 
tango-forestillinger på én 
aften: Verdenspremieren med 
Tango Teatro/Los Guardiola 
fra Paris og tangorkestret Los 
Milonguitas trio fra Paris med 
gæste-solist-musikere fra 
Danmark.

Arrangør: Tango MidtVest

Fællessang i 
Toldstrupparken

Skive Musikskole inviterer til 
højt humør og festlig fælles-
sang for store og små! 
Musikskolens lærere disker op 
med tonerne og fører an med 
en god blanding af nye og 
gamle hits, viser og klassike-
re fra den danske sangskat.
Kom glad og gå glad.

Arrangør: Skive Musikskole

Syng-sammen  
eftermiddag

Vi synger nye og gamle sal-
mer og sange. Sjove, skæve 
og smukke. Årstidssange, 
kanons og historiske. Kendte 
og ukendte. Voksenkoret og 
junior- og ungdomskoret vil 
også optræde, og der er et 
fint kaffe-og-kagebord. 

Arrangør: Skive Kirke

En aften i  
Gyldendal Havn

Prøv at sejle i kajak eller tag 
en tur i en sejlbåd. Der er 
også Ungdomssejlads i opti-
mistjoller i havnebassinet.
Gyldendal Bådlaugs klubhus 
byder på forfriskninger.

Arrangør:  
Lihme Borgerforening

Bynær Natur i Skive

Skives istidsformede bakker 
og åens løb forekommer 
meget sat af naturen, men 
rummer mange spor fra vores 
aktiviteter: Big Blue projektet 
handler på et verdensmål 
sammen med Green Lab. Hør 
mere om det fine resultat 
Skive tegner anno 2021.

Arrangør: Museum Salling

Voldstedet Salling-
holm og Skanseholm

Voldstedet Sallingholm har 
i årevis været under luppen 
– og lige ved siden af ligger 
endnu et voldsted, Skanse-
høj. Kom og se de to steder 
og hør om de seneste forsk-
ningsresultater, og hvordan 
de på forunderligvis falder på 
plads i Danmarkshistorien.

Arrangør: Museum Salling

Tango-koncert og 
paradedans 

Her får du en once-in-a-lifeti-
me chance for at opleve en 
koncert med tango-orkesteret 
Los Milonguitas fra Paris med 
gæstemusiker - samt en flot 
optræden af tangodansere 
foran scenen, og tango-pa-
radedans og orient-zigøjner-
dans af Floras de la Luna.

Arrangør: Tango MidtVest 

Rundvisning på 
Ørslev Kloster

Kom og hør de mange spæn-
dende fortællinger, som er 
gemt i murene - og som spej-
ler sig i Danmarkshistorien 
fra 1200tallet til nutiden.  
Ørslev Kloster er under 
restaurering, så du får også 
fortællinger om alt det, der 
foregår i den forbindelse. 

Arrangør: Ørslev Kloster

Duoen ’Os To’

Os To er en sjælfuld og 
akustisk duo, som består af 
Kathrine og Kaare. Med et 
reportoire der både består 
af originale sange og flere 
kendte danske sangskatte, 
byder duoen på en musikalsk 
rejse der omfavner de fleste 
stemninger. 

Arrangør: Kulturnetværket 
Svanen

ONSDAG DEN 16. JUNI TORSDAG DEN 17. JUNI
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Onsdag 

& torsdag

Børneteater:  
Fyrtøjet

Alle børn i alderen ca. 4–9 år 
og deres voksne er inviteret 
til et musikalsk eventyr.
Se Mini-Figaros festlige og 
humørfyldte fortolkning af 
H. C. Andersens ”Fyrtøjet” – 
eller historien om, hvordan 
bedstefar fik prinsessen og 
det hele kongerige ...

Arrangør: Thise  
Forsamlingshus
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Livet er en gåde

Besøg Storm P’s forunderlige 
verden i en underholdende 
blanding af god musik og 
comedy. Det lille teater- og 
operaselskab Figaros har med 
cabaretten ”Livet er en gåde” 
flettet en skøn forestilling 
med humor, eftertænksom-
hed og musik.

Arrangør:
Thise Forsamlingshus
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tango-

workshop!
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Syng Sommeren Ind

Arrangementet er delt i to, og 
du bestemmer selv, om du vil 
være med i koret og lære nye 
sange af Dennis Christoffer 
Bang Fick fra Løgum Kloster 
kirke - eller om du vil ”nøjes” 
med at synge fællessange og 
nyde en glad, aften.

 Arrangør: Da Winti 

Bogens Dag i Skive

Digterruten på Jenle

I dag er den nationale og of-
ficielle indvielse af De Danske 
Digterruter i Danmark - også 
Jeppe Aakjærs digterrute på 
Jenle. De Danske Digterruter 
tager dig ud i naturen og ind i 
litteraturen. 
Digterruten på Jenle vil være 
åben for besøgende hele året, 
og der er gratis adgang. Husk 
din smart-phone, hovedtele-
foner og fornuftigt fodtøj.

Arrangør: Aakjærselskabet

Når vi mødes

Dansegruppen Ignited fra 
Skive Dans og trommeduoen 
ArtiMik mødes i et brag af en 
opvisning. Kom og se lækre 
dance moves og fede rytmer, 
når Ignited laver et show til 
den spritnye ArtiMik-single 
Rebirth.

Arrangør: ArtiMik & Skive 
Dans

Ib Grønbech og  
Containerkvartetten

En aften i selskab med Ib 
Grønbech udfordrer både 
stemmebåndet og latter-
musklerne. Alle overgiver 
sig til et univers af sjove 
sangtekster serveret på 
vendelbomål og iørefaldende 
popmelodier. Det hele ender 
ud i uundgåelig fællessang. 

Arrangør: Skive Theater 

Bach, Beethoven og 
fredagsøl

Pianist Jakob Horsbøl Ander-
sen giver koncert i Skive Kir-
ke, hvor du bl.a. kan opleve 
værker af Beethoven, Bach, 
Chopin, Rachmaninov og Ra-
vel. Efter koncerten byder  
Staarup Haandbryg på 
smagsprøver og en fortælling 
om bryghuset.

Arrangør: Skive Kirke

Kend dit bibliotek  
- med Sara Engell

Bliv skarpere på de største 
værker af Sarah Engell. Ind-
delt i små grupper og udsty-
ret med bibliotekets iPads, fø-
res I rundt i biblioteket, mens 
I hjælper hovedpersonerne 
fra forskellige romaner af den 
anerkendte YA-forfatter. 
For 7.-9. klassetrin. 

Arrangør:  
Skive Børnebibliotek

Ego-trip

Forfatter-interview med 
Rasmus Kragh om at skrive 
bogen ”Egotrip.” 
Vi skal naturligvis også tale 
med ham om hans utrolige 
bedrift med at bestige Mount 
Everest – men fokus er på 
skriveprocessen, og hvad 
det betød for ham at skrive 
bogen.

Arrangør: Skive Bibliotek

Bogvogter-kursus

På bogvogterkurset lærer 
børnene, hvordan man bliver 
en vogter, der passer godt på 
bøgerne. Vi gennemgår hvad 
er bog er for en størrelse, 
hvordan man behandler en 
bog - og selvfølgelig også 
hvordan man IKKE behandler 
en bog ...

Arrangør: Skive Bibliotek

Ud med bøgerne

Tag børnene ud af klasse-
værelset, ud i naturen og i 
byrum for at sætte littera-
turen i forbindelse med den 
verden, den handler om. Det 
kan foregå på steder, hvor 
teksterne er skrevet, hvor 
de foregår eller absolut ikke 
foregår: på kirkegården, i 
skoven, på parkeringsplad-
sen, på stadion osv. Få en ny 
og anderledes læseoplevelse. 

Arrangør: Skive Bibliotek

Oplæsning i naturen

Tag med på en skøn vandre-
tur i naturen og få en god 
historie med på vejen. 

Du kan læse mere om steder 
og tider på Skive Biblioteks 
hjemmeside.

Arrangør: Skive Bibliotek

I Aakjærs fodspor

Den nyoprettede digterru-
te på Jenle fører os igen-
nem skoven og helt ned til 
Limforden, hvor vi kommer i 
tæt kontakt med naturen og 
Jeppes digterunivers. 
Vi krydrer vi turen med gode
og effektive fodøvelser med 
fysioterapeut Lisbeth Bund-
gaard og slutter af med et 
skønt fodbad og lidt til ganen.

Arrangør: Naturlig Bevægelse  

Lørdagsjazz med 
Creole Cats 

Creole Catz blænder op for 
medrivende jazz- og boogie. 
Her er noget for alle - lige 
fra Louis Prima og Louis 
Jordan til Just Frost og numre 
fra New Orleans bl.a. af 
Louis Armstrong, og danske 
evergreens som ’Sidder på 
et værtshus’, ’Så længe jeg 
lever’ og ’D’Angleterre’.

Arrangør: Skive Jazzklub

Koncert med 
The Quiggs 

Duoen The Quiggs synger 
sange fra Skotland og den 
vide verden - så velkommen 
til en aften i folkesangens 
navn. 
Duoen består af ægteparret 
Stephen og Pernille Quigg. 

Arrangør: Da Winti

Søren Vester  
- og fællesskabet

Hvad er fællesskab - og hvad 
betyder det for den enkelte? 
Det giver multikunstneren 
og designeren Søren Vester, 
Thise, sit bud på. 
Formiddagen står i det hele 
taget i fællesskabets tegn, 
og vi skal både lytte, synge 
fællessange, drikker kaffe/the 
og spise lidt sødt. 

Arrrangør: AOF Skive

Østergaard 500 år 

Se udstillingen af middel-
alderdragter i de gamle 
rum - fra bondens klæder til 
adelsfolkenes vidunderlige 
rober. Du kan også tage med 
på en guidet rundvisning og 
få historier om Østergaard og 
Krabbeslægten.
Tag evt. madkurv og tæppe 
med til hygge i det grønne. 
 
Arrangør: Støtteforeningen 
Middelalderborgen Østergaard

Koncert med  
Claus Hempler

Musikeren Claus Hempler hu-
sker mange af os fra de sene 
80’ere, da han var med til 
at stifte bandet Fielfraz. Det 
seneste udspil, ”Kuffert fuld 
af mursten”, er ni danskspro-
gede sange skrevet og sunget 
af musikeren, gennem hvilke 
han griller sig selv og gør sta-
tus på tilværelsen i slutningen 
af fyrrerne.

Arrangør: Skive Theater

Street-art, skating 
og poetry slam

En fed dag i Hal A for hele fa-
milien med bl.a. poetry slam 
og leg med streetart. Kom og 
prøv kræfter med Streetsport 
verdenen. Tag gerne dit løbe-
hjul eller rulleskøjter med.
Kl. 13.00 kan du møde Poetry 
Slammerne Kaare Olesen og 
Ronnie Flensborg Iversen. 

Arrangør: Skive Bibliotek og 
Hal A

FREDAG DEN 18. JUNI LØRDAG DEN 19. JUNI

For 117. gang

Måske har du set dem til  
Børnekulturnatten i Skive? 
Nu får du chancen igen - og 
den vil du ikke gå glip af! 
Fortællerduoen ’For 117. 
gang’ er sande mestre i at 
fortælle klassiske folkeeven-
tyr i alternative og krøllede 
udgaver. Kom og lyt med, 
og gå hjem med lattertårer i 
øjenkrogene.

Arrangør: Skive Bibliotek
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Se flere Bogens Dag-arrangementer på Skiveportalen.dk ...

Sommer i Skive 

Sommer i Skive fylder midt-
byen, Skive Anlæg og Kul-
turhusbåden Aakanden med 
bl.a. børneteater og musik.

Se arrangementerne på  
Skiveportalen.dk.

Arrangør: Skive Kommune - 
Kultur & Fritid
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Cool Sommer 
på Skiveegnen

Glæd dig til sommerferien 
herhjemme: Cool Sommer 
byder nemlig på masser af 
sjove aktiviteter og oplevelser 
for hele familien. 

Tjek programmet på Skive-
portalen.dk.
 
Arrangør: Skive Kommune v. 
Ungdomsskolen-Skive
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jazz,
 tak! 

:-)

Hvad 
skal vi 
lave i 

morgen?

Er der noget 
for børn?

Må jeg tage 
hunden 

med?

Er der 
gadeteater ved 
Rådhustorvet 

i år?

Skiveegnens Kultu
ruge er b

are begyndelsen ...
 

Velkommen til
 sommer p

å Skiveegnen! 

Er der 
aktiviteter 
ved vandet?
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Sjov med garn

Vi skal lege og eksperimen-
tere med garn på alle mulige 
måder - for RITO.dk har 
stillet en kæmpe bunke garn 
til rådighed helt gratis.
Arrangementet er for alle, og 
der er forslag til at lave små 
sjove garn projekter – hækle, 
strikke, væve, vikle osv. 
Vi glæder os til mange hyg-
gelige kreative timer over en 
god kop kaffe. 

Arrangør: Det Kreative Hus 

Tur-Natur-Litteratur 
for alle

Besøg Jeppe og Nanna Aak-
jærs kunstnerhjem Jenle, og 
se og oplev den fantastiske 
natur. På Jenle kan du gå på 
på opdagelse i de autentiske 
stuer, vandre på Digterruten, 
spise frikadeller i caféen og 
blive en oplevelse rigere for 
hele familien. 

Arrangør: Aakjærselskabet

Åsted-Nissernes  
nissesti

Tag familien med på en gåtur 
langs nissestien, find de fem 
nisser og bliv klogere på de-
res historie. De fem gårdnis-
ser står som et symbol på de 
fire gårde og møllen, der har 
stået langs ruten. 
Ved møllenissen på Åsted By-
vej 36 er en boks med flyers, 
som viser ruten og nisserne.

Arrangør: Støtteforeningen 
for Middelalderborgen Øster-
gaard

Kunst på Åkanden

Maleren Lene Helledie udstil-
ler et udvalg af værker på 
kulturhusbåden Åkanden - i 
selskab med den norskfødte 
kunstner Hilde von Hirsch 
Andersen. 
Kom forbi og oplev Helledies 
kunstneriske univers, som 
kredser om liv og død, orden 
og kaos, opstandelse og 
nedbrydning. 

Arrangør: Lene Helledie

Jim Lyngvilds 
bibelske motiver

I 2020 udstillede Jim Lyngvild 
kæmpestore fotografiske 
kunstværker med bibelske 
motiver i Faaborg. Det vakte 
stor opsigt og debat, og cirka 
40.000 besøgte kirken for at 
se billederne. Nu hænger 12 
plakater med Jim Lyngvilds 
bibelske motiver i sognegår-
den. Kom forbi og se dem.

Arrangør: Skive Kirke

Nye vinkler på  
litteraturen

Besøg den spændende og 
anderledes udendørs udstil-
ling foran Skive Bibliotek. Her 
kan du opleve litteraturen på 
en ny og anderledes måde: 
Sving dig i gyngen eller kravl 
i klatrestativet, mens du 
læser, og bliv forført af den 
smukke tekst, der slynger sig 
op ad trappen.

Arrangør: Skive Bibliotek

Udstilling: Bøger der 
bevæger os

Bøger, der får tårerne til at 
trille ned ad kinderne og 
klumpen i halsen til at vokse. 
Bøger, der får os til at gemme 
os under tæppet af spænding 
eller rulle os sammen af grin i 
sofahjørnet. Og bøger, der får 
os til at trække på smilebån-
det. Vi har dem alle på bibli-
oteket. Lad os vise hinanden 
de, bøger der bevæger os.

Arrangør: Skive Bibliotek

Læs med alle sanser

Har du prøvet at læse med 
alle dine sanser? 
I Kulturugen kan du besøge 
børnebiblioteket og vores nye 
oplevelsesrum. Her kan hele 
familien lytte til en spænden-
de fortælling, alt imens alle 
sanser stimuleres.

Arrangør: Skive Bibliotek

Sejlads med  
Safari Queen

Safari Queen er en fin lille 
turbåd, som i kulturugens løb 
tager flere ture ud på fjorden, 
hvor du kan nyde synet af 
Skive fra søsiden – og på 
nogle af turene, vil der være 
hyggelige indslag ombord.

Arrangør: Skive Kultur- og 
Festivalfond

Popup-koncerter med 
Psycho Brahe

Hvor? 
Det ved vi ikke ...
Hvornår?
Det ved vi heller ikke ...
Jamen, hvad så?
Vi ved det ikke ...

Det er en vanskelig øvelse at præsente-
re et kulturuge-indslag, som finder sted 
her, der og alle vegne.
I løbet af kulturugen vender det alle-
stedsnærværende rockorkester Psycho 
Brahe nemlig hjem til Skiveegnen for  
en stund - efter i en årrække at have 
huseret/hjemsøgt hos vores arme nabo-
er i nord, Thy. 

Vi kan ikke helt forklare, hvad du kan 
forvente af en koncert med orkesteret - 
og vi ved end ikke hvor, du kan forvente 
at finde dem i kulturugen. Men det er 
sikkert og vist, at de leverer en række 
popup-/hit’n’run-/surprise-koncerter. 

Psycho Brahe har efter sigende udlovet 
en dusør på sig selv. Så hvis du kan do-
kumentere, at du har oplevet dem spille 
ét eller flere steder i løbet af ugen, er 
det bare med at melde ind! Mere infor-
mation og hints om, hvor du kan være 
så (u)heldig at opleve dem, følger på 
orkesterets sociale platforme op til og 
under kulturugen.

Arrangør: NÆST
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Saml puslespillet!

Kulturelt Samråds store 
puslespil med billeder fra Ski-
veegnens kulturliv er blæst 
rundt i hele kommunen! 
Nu har Samrådet brug for din 
hjælp til at samle puslespillet, 
så vi kan finde ud af, hvad de 
mange bogstaver betyder ...

Læs mere om konkurren-
cen på Kulturskive.dk og 
på Kulturelt Samråd Skives 
facebookside

Arrangør: Kulturelt Samråd 
Skive
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Møntjagt på  
Toldstien

Følg skillingerne på Toldstien 
og løs fem opgaver undervejs 
(de fem opgaver finder du 
på side 33). Belønningen er 
et flot diplom, klistermærker 
og ”guldmønter”, som du kan 
indløse for en fyldt kupon i 
Salling Bank, Bonbonnieren 
eller på Turistkontoret.

Arrangør: Skive Kommune
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Tip en 13’er med 
Skulpturguiden

Klik dig ind på: 
skulpturguiden.skive.dk/tip13  
- og forsøg at tippe en 13’er 
om Skulpturguiden Skive.
Efter Skiveegnens Kulturuge 
trækker vi lod om gavekort 
til Skives butikker blandt de 
rigtige besvarelser.

Arrangør: Skive Kommune
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HELE KULTURUGEN

Malerier, modeller 
og madrasser

Gå på opdagelse i kunst fra 
museets samling. Her er både 
kendte værker fra samlingen, 
og en række nyerhvervelser 
og værker, som ikke tidligere 
har været vist.

Arrangør: Museum Salling

Besættelsen på  
Skiveegnen

I udstillingen Besat, Befriet, 
Beredt møder du besættel-
sestiden på Skiveegnen via 
film, foto, fortællinger og 
genstande. Her er historier 
fra hverdagslivet, om mod-
stand, om værnemagere, om 
flygtninge og om de glade 
befrielsesdage i 1945.

Arrangør: Museum Salling

Vejhøje-graven

En ny udstilling viser et 
ganske enestående fund fra 
Durup, hvor en rig kvinde 
for cirka 2000 år siden blev 
brændt og begravet med rige 
gravgaver, bl.a. et sjældent 
bælte - som peger på, at 
kvinden var en del af en 
magtfuld slægt på egnen. 

Arrangør: Museum Salling

S
ki

ve
 M

u
se

u
m

S
ki

ve
 M

u
se

u
m

S
ki

ve
 M

u
se

u
m

D
et

 K
re

at
iv

e 
H

u
s 

Fr
ed

er
ik

sg
ad

e 
kl

. 
1

0

Je
n

le

Å
st

ed

K
u

lt
u

rh
u

sb
åd

en
Å

ka
n

d
en

V
ed

 S
ki

ve
 B

ib
lio

te
k

S
og

n
eg

år
d

en
S

ki
ve

 K
ir

ke

S
ki

ve
 B

ib
lio

te
k

S
ki

ve
 B

ib
lio

te
k

S
ki

ve
 H

av
n

, 
fl

. 
ti

d
er

Ko
nk

ur
re

nc
er

Øhhhh ...

Her f
inder d

u det s
amlede progra

m 

- o
g kan læ

se mere om 

de enkelte
 arra

ngemente
r

God fo
rnøjelse! 

www.skiveporta
len.dk

Børnevenlig Børne- 

venlig

For børn For 

børn

For børn

Børnevenlig



14 15

Skiveegnens Kulturuge 2021

”Det er sundt at tale 
med mennesker, 
som ikke kun har 
musik på hjernen”

Selvom Rasmus Trinderup 
efter eget udsagn ”kan  
spille i en elevator, hvis det 
skal være”, har han også  
stået på nogle af de store  
festivalscener. Mød knægten 
fra Rødding, som måske i bund 
og grund kan takke en Sussi & 
Leo-gimmick for, at han i dag 
er professionel musiker.

Rasmus fra Rødding. 
Det klinger måske gabende almindeligt, men i det her 
tilfælde vil det være snotdumt at dømme hunden på 
hårene: for Rasmus Trinderup er alligevel ret usædvan-
lig. Af mange grunde - men dels fordi han er et stren-
gespilsklart eksempel på, at man ikke som en anden 
Mozart behøver at have komponeret sin første symfoni 
som 8-årig for at klare sig i musikbranchen. Fordi man 
godt kan vokse op i Rødding, møde musikken tilfældigt, 
slæbe rundt på den som en lidt uplejet og udefineret 
ledsager i årevis, og alligevel ende som én af landets 
dygtigste guitarister. For det er han. Det bliver man, når 
man har opnået den musikuddannelse og erfaring, han 
har. Selvom han ikke synes særligt bevidst om det. 
   ”Jeg ved ikke … jeg kan bare godt lide musik”, siger 
Rasmus Trinderup med et smil, et skuldertræk og en 
urokkelig beskedenhed. Han disker ikke op med salgsta-
ler eller vovede reklamefremstød for hans egen karriere. 
Faktisk taler han hellere om, hvordan han fandt musik-
ken, og hvorfor han så gerne vil give den passion videre 
til andre. Det sidste fylder meget. Måske fordi det aldrig 
rigtig lå i kortene, at Rasmus fra Rødding skulle gå den 
vej, han endte med at gå – og derfor synes det vigtigt 
at bane vejen for andre, så tilfældighederne får mindre 
magt?
   ”I Rødding spillede man meget fodbold, og jeg kom-
mer ikke fra en familie med professionelle musikere 
- så jeg er slet ikke én af dem, der kunne spille, før de 
kunne gå”, beretter Rasmus Trinderup. Hans tone er let, 
uden spor af ærgrelse. Man fornemmer, at der ligger 
en dannelseshistorie et sted i 28-årige Rasmus Trin-
derup, som venter på at blive fortalt, men det er ikke 
’Den-Grimme-Ælling’-fortællingen. For Rasmus Trin-
derup er ikke udklækket som en uønsket lille fugl i en 
forkert rede. Tværtimod. Fundamentet, som blev støbt 
under opvæksten i Rødding, passer ham rigtig godt:
   ”Interessen for musik startede lidt tilfældigt. Jeg 
husker, at mine forældre lavede et sjovt indslag til en 
fødselsdag, hvor de skulle klædes ud som Sussi & Leo, 
så min far kom hjem med en elguitar til 500 kroner. Den 
stod dér i hjørnet, og så begyndte jeg at spille”, fortæl-
ler Rasmus Trinderup.
Det er 16 år siden. Han var 12 år. Mange drenge ville 
nok have klimpret en smule på det halv-billige bras af 
en guitar, og efterladt den til at samle støv. Men det 
vækkede noget i Rasmus Trinderup – og faktisk også i 
hans far, som senere begyndte at lære guitar i stuen og 

På vej mod toppen
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rup handler det også om, at alle skal have adgang til 
professionel musikundervisning:
   ”Det er så vigtigt, at der er musiktilbud og under-
visning til børn og unge, uanset hvor de vokser op. De 
store byer har musikmiljøer med masser af tilbud, som 
kan løfte dem – men vi mister så meget, hvis vi ikke 
får muligheden for at opdyrke talenterne i de tyndt 
befolkede områder og få dem videre. For de findes her. 
Det har vi jo set gang på gang”, understreger Rasmus 
Trinderup. 
Han har i mange år undervist børn, unge og voksne, 
dels på Ungdomsskolen-Skive og dels på Skive Musik-
skole:
   ”Jeg synes, det er fedt at undervise og har altid haft 
en passion for det. For mig er det virkelig vigtigt, at 
undervisningen er sjov og med god energi”, fortæller 
Rasmus Trinderup og lyser op:
   ”Men da jeg begyndte at undervise her - efter jeg i 
fem år havde befundet mig på konservatoriet i en mu-
sikboble, hvor det vigtigste i hele verden var at spille 
musik – skulle jeg virkelig lære at æde min skuffelse 
over, at nogle børn bare gik til guitar hos mig, fordi 
de lige skulle prøve det af, og syntes det var sjovt og 
spændende, lige indtil volleyball eller fodbold var federe 
… ”, griner han:
   ”I dag kan jeg jo sagtens forstå, at musik ikke bliver 
en livsstil for alle, som kommer på musikskolen. Det er 
også meget sundt for mig at tale med mennesker, som 
ikke kun har musik på hjernen”.

At leve af sin passion
Efterhånden tegnede vejen sig for Rasmus Trinderup. 
I gymnasietiden søgte han ind på MGK – Musikalsk 
Grundkursus. En 3-årig uddannelse som blandt andet 
involverer undervisning på Skive Musikskole, og som 
ultimativt skal ruste de unge til at slå dørene ind til lan-
dets konservatorier. Han gav den eftertrykkelig skalle, 
må man sige: Fra MGK gik vejen videre til en bachelor i 
Musikvidenskab fra Aarhus Universitet og en kandidat i 
guitar fra Det Jyske Musikkonservatorium – og til mas-
ser af musik: Rasmus Trinderup har spillet ved SPOT 
Festival i Aarhus, vundet Skive Battle med sit band, 
kæmpet sig til et legat under Skiveegnens Musiklegat, 
er guitarist i Copenhagen Music’s partyband Beatroots, 
samt været på festivalturné med succesfulde og pris-
vindende artister som Askling, Roya og Pauline.
Der er sket meget på det årti, som er gået, siden han 
for alvor begav sig ind i musikkens verden. Han siger 
det heller ikke direkte med ord, men der er ingen tvivl 
om, at musikmiljøet kan være barsk at klare sig i. 
En del musikere lever i en virkelighed, hvor de spiller 
aftener og weekender på byens barer og til familiefe-
ster – kopimusik for det er der penge i – mens de om 
dagen tjener til huslejen og føden i et helt andet job. I 
dele af musikbranchen er kollegaerne i bund og grund 
konkurrenter, og rampelyset kan være ubarmhjertig og 
vanskelig at fastholde: 
   ”Jeg kunne da godt tænke mig at komme ud og spille 
på de helt store scener på et tidspunkt – med min egen 
musik. Men selvom det kunne være enormt fedt at nå 
toppen af branchen, ved jeg også, hvad det koster: 
frihed. Det er en ret låst verden, hvor du ikke helt selv 
bestemmer, hvad du vil udgive, og hvor du spiller eller 
til hvad”, forklarer Rasmus Trinderup:
   ”Så det passer mig ret godt, at jeg aldrig har satset 
benhårdt på én vej, men har prøvet meget forskelligt af 
indenfor musikbranchen. Jeg er meget privilegeret, for 
jeg er landet et rigtig godt sted, hvor jeg dels kan un-
dervise, dels kan optræde med andre, og dels kan spille 
min egen musik – og jeg kan leve af det, jeg brænder 
så meget for”, slutter Rasmus Trinderup.

   ”Jeg begyndte at spille rigtig meget. Helt vildt”, siger 
Rasmus Trinderup. I den periode kom den spirende 
musiker under vingerne på en garvet spillemand. Allan 
Dam. Folkeskolemusiklærer i Balling og kendt festmu-
siker i Sæbeboblerne fra Skive. Rasmus Trinderup vil 
gerne have, at mentorens navn er med. Så afgørende 
en rolle spillede han for unge Trinderup:
   ”Jeg brugte meget tid sammen med Allan Dam. 
Han lærte mig at optræde ved at tage mig med ud og 
spille til fester … fødselsdage og bryllupper. Han lærte 
mig at være livemusiker – og alt om de mere nørde-
de guitarting som guitarpedaler, effekter, forstærkere, 
indspilningsgrej. Ja, alt det, som også er en stor del af 
at være live-musiker. Faktisk var vores tid sammen en 
form for mesterlære i at være livemusiker, og han var 
et forbillede for mig som ung”, siger Rasmus Trinderup.

Et forbillede. Et godt eksempel. Noget som i dag er vig-
tigt for Rasmus Trinderup selv at være – med respekt 
for de præmisser, andre kommer til ham med. 

Tilfældigt talent
Var Rasmus Trinderup blevet født i Aarhus eller Køben-
havn, havde musikerdrømmene måske taget hurtigere 
form. Dér er tilgængeligheden større: til undervisning 
og til musikmiljøet. Men netop fordi han selv er dyrket 
i et yderområde, betyder det meget for ham at give 
erfaringen videre til hjemegnens børn og unge. Derfor 
går al tiden ikke kun med at lave musik - han hopper 
næsten hver dag i sin lille hvide Opel Corsa og drøner 
til Skive fra lejligheden i Aarhus for at undervise på 
Skive Musikskole. 
   ”Musikskolen endte med at blive en stor del af mit liv, 
og er det stadig”, siger Rasmus Trinderup. Det handler 
dels om, at Skive Musikskole er et godt sted at placere 
sine ambitioner - for niveauet er i særklasse, og i løbet 
af årene har musikskolen udklækket adskillige talentful-
de sangfugle i sin rugekasse. Men for Rasmus Trinde-

i dag spiller i hygge-rock-orkesteret Genlyt.
   ”Jeg hoppede ligesom med på vognen dér”, fortæller 
Rasmus Trinderup: 
   ”På det tidspunkt var YouTube ved at blive ret stort, 
så jeg sad dér med guitaren og søgte øvevideoer frem 
på skærmen, og terpede DVD’en ’Lær at spille guitar 
med Ole Kibsgaard’. Det fangede mig helt vildt”, siger 
han.
Fanget. Det er dog ikke det samme som at have 
adgang til direkte professionel undervisning indenfor 
feltet. Der var dømt ’learning by doing’ i de unge teen-
ageår, og Rasmus Trinderup spillede meget guitar på 
sit værelse i sit eget selskab. Det var måske også dér, 
kimen til hans foretrukne genre blev lagt: 
   ”Folk-pop og singer/songwriter-stilen. Du ved, det dér 
fingerspils-agtige musik, du kan spille på en akustisk 
guitar på et teenageværelse”, bemærker han.
   ”Mine forældre syntes, det var fint, men ingen tænk-
te, at det var noget, jeg en dag skulle leve af”.

God til noget
Da Rasmus Trinderup i teenageårene tog på efterskole, 
flyttede musikken med ud af drengeværelset:
   ”Jeg gik på en gymnastikefterskole … og jeg havde 
aldrig nogensinde dyrket gymnastik før, så det er stadig 
en gåde, hvorfor mine forældre skrev mig op … Men det 
blev endnu et skridt på vejen, for på efterskolen var der 
ingen andre, som kunne spille. Det kunne jeg egent-
lig ret godt lide - at jeg var god til noget. Det var vist 
dér, det begyndte at gå op for mig”, beretter Rasmus 
Trinderup.

Men selvom Rasmus Trinderup var en vedholdende 
knægt, som øvede sig i ét væk, var han stadig usle-
ben. Han levede et ganske almindeligt ungdomsliv. 
Arbejdede i Brugsen i Rødding, passede sine timer på 
Skive Gymnasium, hang ud med vennerne. Og fik foden 
indenfor i nogle bands. 

På kulturugens åbningsdag den 12. juni er 
der dømt dobbeltkoncert i Drivhuset, hvor 
Rasmus Trinderup og duoen Roya indtager 
scenen. Sidstnævnte byder på et fantastisk 
lydunivers med intense tekster sunget af 
forsanger Line Gade, der ligesom Rasmus 
Trinderup er tidligere MGK-elev ved Skive 
Musikskole.

... Udover koncerten i Drivhuset med de 
unge talenter, byder kulturugen på en 
masse live-musik og koncerter med en 
række musikere, som også har rødder på 
Skiveegnen: Katrine Schmidt, Michael Ha-
milton, slagtøjsduoen ArtiMik, Four Jazz og 
rock-orkesteret Psycho Brahe er blot nogle 
af dem.

Se programmet på skiveportalen.dk.

Rasmus Trinderup udgav EP’en ”Vaporfly”  
i foråret 2021 med fire fængende sange,  
som befinder sig i folk/popgenren:
   ”Sangene er skrevet og indspillet i min  
bedstefars sommerhus under nedlukningen,  
og er mixet i samarbejde med Sebastian  
Igens (fra Roya) i Aarhus”, fortæller Rasmus 
Trinderup om udgivelsen. Alle nysgerrige kan 
lytte til den næsten spritnye udgivelse på  
Spotify og andre streamingtjenester under nav-
net ’Rasmus Trinderup’.

Skive-musikere 
        indtager 
          kulturugen

 ”Mine forældre syntes, 
det var fint, men ingen 

tænkte, at det var noget, 
jeg en dag skulle leve af”
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Bøger er ikke et tungt og støvet fortidslevn, som 
uddør i lyset af moderne formidlingsmetoder. 
Tværtimod. Det skrevne ord er vigtigt og relevant, 
også i dag, mener initiativtageren til Bogens Dag i 
Skive.

Bogens Dag 
– en hyldest til litteraturen

Der var næsten 40.000 mennesker til Bogforum i Bella 
Center i 2019. En sand vrimmel af mennesker fra alle 
landets afkroge. Én af dem var Bodil Jacobsen. Hun 
stod dér sammen med andre ildsjæle fra Aakjærselska-
bet og funderede over, hvorfor denne Roskilde Festival 
for bøger lå lige netop her. I hovedstadens hjerte, når 
den vel lige så godt kunne høre hjemme I en af littera-
turens jyske højborge?
   ”Jeg oplevede, at vores hjørne af Danmark var meget 
rigt repræsenteret med både forfattere, litteraturnet-
værk, foreninger og selskaber fra Skive og Salling. 
Litteratur og skrivekunsten i det hele taget er faktisk 
meget markant her på egnen – og en stor del af den 
kulturelle selvforståelse”, fortæller Bodil Jacobsen og 
uddyber:
   ”Vi har Nordeuropas største litteraturselskab. Vi har 
en fantastisk boglade og et meget aktivt bibliotek. Vi 
har butikker der sælger bøger, nye bøger, gamle bøger, 
og vi har et utal af litteraturklubber- og foreninger, en 
stærk højskole, adskillige succesfulde forfattere og et 
lokalt forfatternetværk – og nogle dygtige musikere, 
som også arbejder med lyrik og litteratur i deres sange. 
Ja, vi har endda ægte bogtrykkere i nabolaget, og det 
er der efterhånden ikke mange steder, som kan prale 
af”.

Et vigtigt projekt
At Skiveegnen gør sig bemærket i litteraturens verden 
vil mange nok bare nøjes med at konstatere – og gå 
videre ud i tilværelsen. Men ikke Bodil Jacobsen:
   ”Jeg så et potentiale og tænkte, at nogen burde sam-
le det under én hat, for det giver bedre mulighed for at 
løfte det til noget større”, siger hun, og tilføjer med et 
glimt i øjet, at da denne ”nogen” ikke dumpede ned fra 
himlen og meldte sig, tog hun selv affære. 

Og det gik hurtigt.

Snart var et idéudvalg nedsat, og Støtteforeningen 
Bogens Dag var en realitet. Selvom Bodil Jacobsen 
stod temmelig alene ved roret, flankeret af et par gode 

venner og kollegaer fra Aakjærselskabet, betød det 
dog hverken søvnløse nætter eller spekulationer over, 
hvordan den slags påhit kan organiseres og udføres. 
Bodil Jacobsen har nemlig allerede en nyttig portion 
erfaring i bagagen, da hun blandt andet har været med 
til at arrangere jazzfestival i København i ti år, er aktivt 
medlem af Aakjærselskabet - og desuden arbejder som 
projektkoordinator på Jenle i forbindelse med Skive 
Kommunes overtagelse af kunsterhjemmet. 
   ”Det er det, jeg brænder for – at skabe events,  
koordinere og afvikle dem, og hvis man brænder for 
det, kan mange ting lade sig gøre”, siger Bodil Jacobsen 
og understreger: 
   ”Men Bogens Dag er ikke et hvilket som helst projekt 
for mig. Jeg synes, litteratur er ekstremt vigtigt – ja, 
lige så vigtigt som at drikke rent vand og få en god nats 
søvn. Det er en del af mit fundament, ikke flødeskum 
eller pynt”, siger hun.

Litteratur der larmer
Bogens Dag i Skive fandt sted for første gang i 2020 
under Corona-prægede former. I 2021 byder Bogens 
Dag på en lidt længere række af arrangementer i Skive 
by – blandt andet foredrag, forfattermøder, børneun-
derholdning og multikunstnere. 

Bodil Jacobsens drøm er, at Bogens Dag på sigt udvikler 
sig til en endnu større begivenhed, som sætter Skive-
egnen på Danmarkskortet på en ny måde. En sprud-
lende litteraturfestival, som fylder Skive by med liv 
og puls, og alle de vinkler, det skrevne ord kan vække 
og give form. Måske en overraskende kontrast til den 
ofte stille, private og individuelle oplevelse, en god bog 
indbyder til?
   ”Jeg tror på, det også har sin plads, at fylde gader 
og stræder med litteratur. Bøger skal ikke være stille, 
de må gerne larme, lokke folk ud i byen og sende dem 
rundt til nye oplevelser. Du må ikke sætte bøger i bås, 
de kan meget mere end at stå på en hylde”, slutter 
Bodil Jacobsen.

Bogens Dag 

i Skive

Den 18. juni i Skive

www.bogensdag.dk

Bogens Dag startede i 2020, og 

er arrangeret af Støtteforeningen 

til fremme for Bogens Dag. 

På Bogens Dag er det trykte ord 

i centrum: lyrik, prosa, skøn-

litteratur og fagbøger. Dagen 

byder på en række arrangemen-

ter, som præsenterer en fælles 

glæde og interesse for bøger, ord 

og formidling. Målet er at øge 

interessen for bøger, - og at samle 

de gode kræfter, som findes inden 

for litteraturen på Skiveegnen.

”Bøger skal ikke 
være stille, de må 
gerne larme, lokke 
folk ud i byen og 

sende dem rundt til 
nye oplevelser.”
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kulpturguiden
kiveS

Hvem har lavet Ålekongen? Hvor er Skat- 
kammeret og Jordens Største Lykke? 
Hvad er Skrottosaurus Rex lavet af? 
Bliv klogere på Skiveegnens kunst med 
Skulpturguiden.

Kunst er ikke kun noget, vi kan nyde på muse-
er og i gallerier - den er overalt omkring os på 
torve, i parker, i naturen og ved nye og gamle 
bygninger. Ja, faktisk er mere end 150 skulpturer 
og mindesten spredt med gavmild hånd over hele 
Skiveegnen. 
   ”I disse tider er det oplagt at tage ud under 
åben himmel og opleve værkerne tæt på. Der-
for har vi givet Skulpturguiden Skive en grundig 
makeover, så I kan finde dem alle”, siger Jette 
Gejl. Hun er er kunstner og formand for Billed-
kunstrådet i Skive Kommune, som varetager 
Skulpturguiden Skive – en online vejviser til 
kunsten i det fri. 
   ”De mange skulpturer derude bærer på deres 
egne historier, og det er slet ikke nødvendigt  
at være kunstkender for at få noget  
ud af at opleve dem. Tag børnene  
med og giv dem anledning til at 
bruge fantasien. Hvad ser de?  
Værkerne kan også fungere som  
et refleksivt lille åndehul i selskab  
med venner, familie eller dig selv”,  
fortsætter Jette Gejl.

For alle - af alle
Skulpturguiden Skive fortæller i tekst og billeder 
om skulpturerne og kunstnerne, som står bag. 
Nogle af Skiveegnens værker er skabt af aner-
kendte lokale, nationale og internationale kunst-
nere, mens andre er lavet af glade amatører og 
børn. Fælles for dem er, at de står under åben 
himmel og venter på, at du kigger forbi – til fods, 
på hjul eller bag skærmen.

God skulpturjagt!

De står bag Skulpturguiden Skive
Skulpturguiden Skive har eksisteret i næsten 20 
år - og gennemgik en større skønhedsoperation i 
foråret 2021. Derfor er Skulpturguiden nu ajourført 
i en ny og tidssvarende udgave. 

Skulpturguiden varetages af Billedkunstrådet og 
Skive Kommune. 

https://skulpturguiden.skive.dk/ 
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Tip en 13’er 
- med Skulpturguiden
Besøg skulpturguiden.skive.dk/tip13  
og indsend din Tip en 13’er.

Vi trækker lod blandt de rigtige besvarelser, 
og 5 heldige vindere kan se frem til at få 
tilsendt et Skive Gavekort på 400 kroner.
Gavekortet kan bruges i mere end 70  
butikker i Skive.

Vinderne får direkte besked.

Indsend din besvarelse senest den 20. juni 
2021 - så er du med i konkurrencen!

Konkurrence

Poul E. Nielsens 20 meter lange Ålekonge 
troner i Glattrup Bæk. Du kan læse mere 
om værket og historien bag på 
Skulpturguiden Skive.

Uglen står ved Det Gamle Rådhus - og her har den 
stået, siden borgmester Woldhardt Madsen skænkede 
den som gave til Skive by. Ifølge Woldhardt Madsen 
kunne Uglen ”minde os om, at der er andet end travl-
hed og økonomi til her i livet”.
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GENBRUG
Kunstmøder

Rødding er byen, hvor mange interesser tørner sammen: 
Kunst, æbler, genbrug, kulturhistorie, gastronomi. For at 
nævne et udpluk. Under Skiveegnens Kulturuge får du en 
enestående mulighed for at opleve det hele på én gang.

Mon man finder et bedre sted 
for ildsjæle end et fjernvarme-
værk? Knud Erik Ibsen (foto 
t.v.) er i høj grad én af dem, 
som får Stanneriet til at køre 
i dagligdagen. Heine Mølgaard 
(foto herunder) står for kon-
takten til den landsdækkende 
forening Repair Cafe Danmark. 
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inspirere andre til at komme i gang, for det  
er jo et grundlæggende vilkår, at vi skal  
genbruge”, siger Kaj Fjendbo. Han afslører i 
dette øjeblik den kunstnersjæl, vi kender:  
For i kulturugen skal de afskallede vægge  
og det sporadisk oppudsede murværk  
piftes op. Med kunst.
En blanding af professionel og borgerskabt 
kunst. For hele familien.
   ”I kulturugen holder vi åbent hus, hvor alle 
nysgerrige kan komme og dekorere en  
væg i Stanneriet med genbrugsmotiver  
i selskab med udvalgte etablerede  
kunstnere. Børnene må slå sig løs  
på væggene i det gamle køkken”,  
siger Kaj Fjendbo. 

Generationsmøder
Håbet er, at støtte op om fællesskabet  
og tale til forskellige interesser med  
kombinationen af kunst og genbrug  
– og ikke mindst at samle  
generationerne. For Stanneriet  
er ikke et pensionist-projekt,  
understreger Kaj Fjendbo:
   ”Det ville være dejligt at  
se håndværkerforældre med  
større børn eller håndsnilde  
unge mennesker, som har  
lyst til at være en del af  
Stanneriet – også efter  
kulturugen”, siger Kaj  
Fjendbo. 
Dermed er det snart slut  
med at glo ind i bare  
vægge, for om lidt 
 kommer du måske  
forbi og fylder dem  
med kunst og farver  
og sjove indfald. 

Midt i Rødding, bag galleriet BizzArt, ligger Stanneriet 
– med en himmelstræbende skorsten som et rustfarvet 
pejlemærke. Det er her, han vil mødes. Kaj Fjendbo, 
glaskunstner og formand for SpøttrupCirklen.
   ”Ja, det er jo Balling Røddings gamle fjernvarme-
værk”, forklarer han roligt, mens han trisser rundt i et 
højloftet rum. Her står udtjente plæneklippere, brødri-
stere, lamper, dippedutter og dingenoter side om side 
med svejsebænke og arbejdsborde, og en håndfuld 
frivillige hamrer, pudser, skærer og banker. For da 
fjernvarmeværket rykkede ud for 1 ½ år siden, stillede 
de bygningerne til rådighed for SpøttrupCirklen, som 
rykkede ind og skabte Stanneriet. Her finder du Skive 
Kommunes eneste Repair Café, hvor 10-12 frivillige 
mødes og reparerer defekte ting, som ellers var blevet 
smidt ud. 

Et sted for ildsjæle
Men hvad er meningen med det her? Hvor er den kunst, 
Kaj Fjendbo er så kendt for på Skiveegnen? Hvordan er 
et gammelt fjernvarmeværk interessant i Skiveegnens 
Kulturuge?
   ”Tja, nogle vil jo sige, at en ødelagt plæneklipper, 
en bulet lampe eller en rundsav kan være kunst i sig 
selv. Men det er en anden snak”, bemærker Kaj Fjendbo 
tålmodigt og fortsætter:
   ”Jo, jeg er kunstner. Men jeg er også formand for 
SpøttrupCirklen, og i cirklen har vi ti arbejdsgrupper, 
som ikke kun omfatter kunst. Blandt andet en vege-
targruppe og selvfølgelig Stanneriet her”, forklarer 
Kaj Fjendbo - og må straks stå på mål for en munter 
bredside fra én af de frivillige, som bekendtgør, at 
formand Kaj, som nu kommer rendende for at inspicere 
værkstedet, bør sendes på efterskole eller ud at tjene. 
For at lære at bestille noget forstås. For godt nok er 
83-årige Kaj Fjendbo idémanden bag Stanneriet, men 
i hverdagen er det andre gæve ildsjæle, som driver 
foretagendet. 
   ”Jeg er så doven, at jeg gerne uddelegerer ansvaret”, 
bemærker Kaj Fjendbo med et smil. 

Genbrug og kunst - for hele familien
Kaj Fjendbo og den hyggelige gruppe af frivillige skrot-
kirurger har en mission om at dæmme op for brug-og-
smid-væk-kulturen. De er enige om, at Skiveegnens 
Kulturuge kan være et springbræt i den retning:
   ”Der er så mange tomme bygninger rundt omkring. 
Dem kan vi bruge til noget fornuftigt. Vi vil gerne ud-
brede genbrugstanken i Skive Kommune og  

Det ypperste af Rødding
Under Skiveegnens Kulturuge kan du, 
Røddingboerne og resten af Skive- 
egnen opleve helt nye sider af Rødding. 
SpøttrupCirklen, BizzArt, Æblets By  
og andre lokale foreninger og grupper 
disker nemlig tilsammen op med alt det 
bedste, Rødding byder på: Happenings, 
musikalske og kunstneriske indslag,  

genbrugsprojekter, smags- 
prøver på lokale råvarer,  
LandArt, middelaldergøgl,  
bevægelse og leg, bålhygge – og  
naturligvis æbler i lange baner.
 
Det sker lørdag den 12. juni, og du kan læse 
mere om arrangementet på Skiveportalen.dk.
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Landsby
en 

som burde prale lidt
 mere

I Skulpturlandsby Selde er der ingen leflen for  
snobbede hattedamer og elitære smagsdommere. 
For her er værkerne ikke blot kunst - de er også  

jordnære og imponerende håndværkerpræstationer, 
som vader direkte ind i landsbylivet med træsko på.
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Som gæst i Selde parkerer du bilen sammen med et 
førstehåndsindtryk af en fredelig landsby. Blid som et 
lam – der ligner alle de andre lam. På vejen dertil har 
du passeret åbne marker og en snorksovende Limfjord, 
og nu kan du faktisk ikke komme længere nordpå. 
Medmindre du fortsætter endnu et par kilometer langs 
landevejen – så ender du på Fur: Kronen på værket. 
Prikken over i’et. Alt efter hvilken vej, du vender, og 
hvor du kommer fra.
Selde? 
De lokale nikker med lysende blikke,  
som har stirret ud over vidderne i en  
menneskealder. Ja, ja, Selde. Det er  
dér, hvor de går så meget op i det dér  
kunst … eller, de lokale er jo egentlig  
som os andre, men der er også dem  
udefra. Selvom det efterhånden er et  
par år siden, de var her sidst - og nu  
ligger blide Selde atter dæmpet hen og  
ruger som en lille høne på sit kuld af  
stilfærdige skulpturer.
Stilfærdige?
   ”De er sgu ikke stilfærdige”, ler Marianne Jørgensen 

højt. Forfatteren med fødderne solidt plantet i Sel-
de-egnens overflade slår hånden i bordet uden at vælte 
kaffekoppen.
   ”… Ikke for os, som så kunstværkerne blive skabt. Vi 
bliver jo hele tiden mindet om de til tider vanvittige og 
magiske situationer, vi var en del af – og dermed har 
vi også lagt en smule af vores liv i de værker. For os er 
værkerne fyldt med stemmer”.

  Forfatterens favoritter
  Marianne Jørgensen er historiefortæl- 
  ler med særlige hjertebørn i Selde –  
  og den kombination øser hun ud af  
  i kulturugen, hvor alle nysgerrige kan  
  gå med på tur og opleve forfatterens  
  favoritter: 
     ”På turene skræller vi det anonyme  
  og stilfærdige af skulpturerne ved at  
  høre udpluk af deres skabelses- 
  historie”, forklarer hun og løfter  
  stemmen: 
     ”Forestil dig lige, at du en mørk  

 ”Du får skabt liv, 
en samhørighed 

og livsoplevelser, 
du ikke kan få 

andre steder end 
netop her.”

I dag taler Selde stadig om dengang, 
kunstneren Marianne Jørgensen 
gravede huller i jorden med de bare 
hænder, hvorefter de blev fyldt ud 
med flydende bronze og aluminium 
under larm, sprutteri og en hvirvel af 
gnistre i nattemørket. I dag står de 
oprejste huller på et lille plæne nær 
Selde Ældrecenter - en tilværelse i 
fredelig kontrast til deres voldsomme 
fødsel.

”... og her ser du  
et par skikkelser i  
rumdragter hælde  

flydende aluminium  
og bronze i huller i  

jorden, så overfladen 
vibrerer, og det  

sprutter som lava  
fra en vulkan!” 
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De oprejste huller i Selde er skabt af kunstner og kurator  
for Skulpturlandsby Selde, Marianne Jørgensen - ikke at  
forveksle med forfatteren Marianne Jørgensen. 

aften bliver tiltrukket af et frygteligt spektakel i lys og 
damp på en nærliggende mark – og her ser du et par 
skikkelser i rumdragter hælde flydende aluminium og 
bronze i huller i jorden, så overfladen vibrerer, og det 
sprutter som lava fra en vulkan!” 
Marianne Jørgensen slår ud med armene: 
   ”Da metallet var størknet, kom en landmand forbi 
med en rendegraver og flåede jorden op. Imens sad 
kunstneren stille på hug og stirrede på den store skovl, 
mens hun så  sit skaberværk – et hul i en håndgribelig  
form - komme til syne. Det var magisk. Helt magisk.”

Knoklende kunstnere
En enorm kokasse af cement og økologisk kolort. En 
søvngængerstation. Et kranium ved kirkemuren. Oprej-
ste huller og murværk uden mursten. Det lyder måske 
forrykt, og det er heller ikke alle beboere i Selde, som 
bryder sig om kunsten – men hvis noget i denne verden 
kan vinde en Sallingbo’s respekt, er det hårdt arbejde. 
Hvilket netop er en dyd, som Seldes kunstnere gennem 
årene gang på gang har vist sig at besidde:
   ”Er du gal, de knokler! De har helt styr på sagerne og 
en mening om alt lige fra skrue-størrelser og værktøj 
til kvaliteten af byggematerialer og bearbejdning. De 
arbejder natten igennem om nødvendigt, og de kaster 
sig ud i projekter, vi andre slet ikke kan begribe, de kan 
udtænke eller realisere”, siger Marianne Jørgensen.
Måske er det derfor, at hjælpen er ganske nær, når én 
ikke er nok:
   ”Da Selde-porten skulle på plads, efterlyste man 
stærke folk, som ville hjælpe. Der kom 15-20 stykker 
- flere end der var plads til. Sådan er det her. Man-
ge vil gerne byde ind, selvom de ikke nødvendigvis 
interesserer sig for kunst. Murerne kan blande cement, 
landmændene kan assistere med en gravemaskine. De 
praktiske opgaver er dem, vi er bedst til her på egnen”, 
understreger Marianne Jørgensen med et glimt i øjet.

Et kuld af anerkendte kunstnere
Udbryder du ”Selde” i de etablerede kunster-kredse på 
gallerierne og museerne i København og Århus, nikker 
mange med kendermine. Skulpturlandsbyen. En velag-
tet perle på den østersformede halvø i Limfjorden. Se 
dét er et interessant fænomen. Et strategisk eksperi-
ment, som flyder i krydsfeltet mellem landdistriktsud-
vikling, kunst i det offentlige rum, arkitektur og bære-
dygtighed. Men kendisfaktoren til trods er Selde ikke 
en publikumsmagnet. Slet ikke. Selvom alle nysgerrige 
sjæle er velkomne, er de ikke Skulpturlandsbyens 
brændstof. Men hvad skal det hele så gøre godt for?
   ”Du får skabt et uerstatteligt liv på egnen”, under-
streger Marianne Jørgensen.
   ”Du får skabt liv, en samhørighed og livsoplevelser, 
du ikke kan få andre steder end netop her.”

Tilmed har Seldes lille rede fostret adskillige fuldblods-
kunstnere. De boede hos landmænd, håndværkere og 
familier på Fursundegnen i ugevis og arbejdede med 
deres kunstværker i Selde, inden de bevægede sig ud 
over Seldes, Skive Kommunes og Danmarks grænser.
   ”I byen har vi faktisk internationalt anerkendte 
kunstneres værker stående. Kendte navne, som i dag 
arbejder overalt er vores kunstnere, for de startede 
her – og bare vent, der er flere på vej!”, siger Marianne 
Jørgensen og nikker. Indtil hun alligevel vifter afvær-
gende med hånden:
   ”Vi kunne godt blive bedre til at prale med det, men 
det er vel æt’ nø’vendi’. Vi ved jo selv, hvad vi har”.

I kulturugen kan du tage på en tur rundt i Selde med 
forfatter Marianne Jørgensen. Hun fortæller, hvordan 
nogle af hendes yndlingsværker blev til - og om hvorfor 
netop disse værker har opnået en særlig plads i hendes 
hjerte. 
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”Sammen er       vi Flere”
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Fursundegnen sætter fut i fællesskabet med en række indslag i  
Skiveegnens Kulturuge. Udover at byde gæsterne på formidabel  
underholdning, demonstrerer Fursundegnen også, at den ikke er  
ved at kradse af – som onde tunger ellers flabet hævder i ny og næ.

   ”Vi har længe haft lyst til at lave noget, hvor vi igen 
samler os og viser, hvad vores egn præsterer”, siger 
Margrethe Møller, bestyrelsesmedlem i Foreningen Fur-
sundegnen. Skiveegnens Kulturuge er en kærkommen 
mulighed for at gøre netop dét:
   ”Timingen var helt rigtig. Det seneste år har været et 
vadested, hvor vi er blevet bremset, men vi har også 
fået muligheden for at tænke os om. Nu rusker vi atter 
liv i Fursundegnen, og det er en fornøjelse, at alle fire 
landsbyer byder på oplevelser,” siger Margrethe Møller. 
Hun fortæller, at gæster i ugens løb både kan opleve 
kulturhistoriske værksteder, kunst, litteratur, samt Fur-
sund Festival på Cirkusfabrikken med cirkus og artisteri, 
musik, udstillinger og rigtig markedsstemning.

Tilfældige møder er bedst
Fursundegnen består af de fire sogne Junget, Selde, 
Thorum og Åsted. Hver landsby har sit eget særpræg: 
Selde er lidt af en banegård for kunst i det offentlige 
rum, mens Junget og Åsted er præget af mødet med 
landdistriktsudviklingsprojektet Grasslands, som blandt 
andet efterlod Åsteds unikke gavlmalerier i sit kølvand. 

Egnen huser også historiske nisser - og naturligvis en 
ekstremt produktiv fabrik, som spreder en guldregn 
af cirkus og artisteri ud over Fursundegnen, og tilmed 
langt ud over både kommune- og landegrænserne. 
Trods de mange forskellige interesser, har områderne 
i Fursund alligevel så mange fællestræk, at et samar-
bejde er oplagt. For flere er stærkere, og det kræver 
råstyrke at løfte en hel egn. 
   ”Vi skal gå sammen. Vi er for få hver for sig. ’Sam-
men er vi flere’, som Einar Trie fra Cirkusfabrikken så 
fint siger”, pointerer Margrethe Møller. Det betyder dog 
ikke, at det er nemt at løfte i flok, når hverdag er hver-
dag og praksis er praksis. For selvom målet er for et 
fælles bedste, har alle foreningerne og alle de små byer 
deres egen måde at gøre tingene på - og det er hårdt 
arbejde at bygge nye veje og broer:
   ”Det er en fin balance at samle trådene mellem os, 
uden at mase sig for meget på. Den slags tager tid, 
og det fungerer faktisk bedst, når samarbejdet opstår 
tilfældigt fordi man får en god anledning”, slutter Mar-
grethe Møller.
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10 markante huse og steder i Vestsalling er på pro-
grammet i Skiveegnens Kulturuge, når en bus med 
guide tager dig med rundt til nogle af Vestsallings 
mest spændende steder og hjørner mandag den 14. 
juni. Turen rundt til de 10 steder er arrangeret af 
Skive Kultur- og Festivalfond og skabt af Ole Riis, 
kulturmedarbejder i Skive Kommune:
   ”Inspirationen kommer fra den Nordsallingtur 
med Fur, som fandt sted i forbindelse med Skivemø-
det - den bliver i øvrigt gentaget til efteråret. Nu 
har vi også skabt denne rute rundt til 10 af Vest-
sallings fyrtårne”, fortæller Ole Riis og tilføjer med 
ambitionerne lurende under overfladen:
   ”Så mangler der kun en tur omkring Flyndersø, 
Skive og Nordfjends ... men dem arbejdes der på.”

Tæt på Vestsalling
På turen rundt byder alle steder indenfor, og du 
møder dem, der kender stederne allerbedst: nemlig 
dem, der bor eller arbejder der.
   ”Nogle steder er kendte, offentlige og velbesøgte, 
mens andre ligger mere beskedne og private – men 

fælles for dem alle er, at de i kulturugen byder indenfor 
og byder velkommen”, fortæller Ole Riis.
Hele turen bliver bundet sammen af en guide, som er 
et kendt ansigt for mange: forhenværende borgmester 
Flemming Eskildsen.

Et smugkig
For at kunne nå rundt til alle 10 steder, bliver turens 
deltagere ikke hængende på de enkelte lokationer i 
timevis. Besøgene er korte - omtrent et kvarter hvert 
sted - men der er en ganske god mening med, at du 
ikke får alle detaljerne med:
   ”Besøgene er ment som motivation for genbesøg eller 
en kort præsentation til steder, vi normalt ikke besøger, 
så hvert sted er kun med en ganske kort velkomst og 
ikke en egentlig grundig rundvisning”, siger Ole Riis og 
slutter:
   ”Vi åbner op for et smugkig på en stor portion histo-
rie, kulturhistorie og nutidshistorie. Resten er op til dig 
selv.”

GreenLab
Første stop er GreenLab, 
nutidens og fremtidens 
grønne energipark for virk-
somheder, der arbejder med 
grøn omstilling. GreenLab 
er testcenter for nogle af 
verdens dygtigste forskere, 
der beskæftiger sig med 
udfordringerne forbundet 
til bæredygtige energiløs-
ninger. Når bussen kommer 
forbi, vil GreenLab fortælle 
om stedet.

Træmuseet
Næste stop er allerede et skridt tilbage i histori-
en med træmuseet i Oddense, der arbejder for 
de gamle traditioner indenfor træbearbejdning, 
bevarelse af ældre træbearbejdningsværktøj og 
historien bag genstandene. 

Hesthave
Herefter kører vi til Hesthave - en lade-
gård til Spøttrup Borg, som blev opført   
 i 1606. (Hesthauge = indhegning med  
         heste). Hesthaves historie er tæt  
              forbundet med Spøttrup Borg  
               som lade- eller avlsgård til  
                   herresædet.  
            Grethe Breum er i dag  
  ejer af de renoverede 
        bygninger

i
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Ny Spøttrup
Vi bliver i tilknytningen til Spøttrup, når vi besøger Ny Spøttrup, for den 
imponerende gård er del af historien om de nordvestjyske studehandlere i 
1800-tallet. I 2011 blev kampestensbygningerne fredet, og har bl.a. dannet 
rammer om guidede rundvisninger, foredrag og intim-koncerter. 
Ny Spøttrup ejes i dag af Marianne Lindsman.

BizzArt
I Rødding ligger BizzArt, der cen-
tralt i byen er omdrejningspunkt 
for en lang række aktiviteter. Her 
får vi fortællingen om huset, der 
både rummer flere virksomheder 
som platform for erhvervsud-
vikling og har kunstneriske og 
kulturelle aktiviteter med en lille 
café og udstillingsmuligheder for 
byens lokale kunstnere. 

Pometet
Tilknytningen til Spøttrup Borg fortsætter, 
når vi besøger Pometet - det sted, man 
vel kan kalde et centrum for Æblets By. 
Udstykningsplanen for Spøttrup i 1937, 
med 27 statshusmandsbrug, rummede 
en frugtgård og en frugtplantage, der var 
fælles for dem alle - og historisk er den i 
dag en del af grundlaget for Æblets By.

Traktørstedet Borgen & Spøttrup Borg
Nu er der frokost og kaffe i Traktørstedet Borgen, der er en hygge-
lig restaurant - lige ved siden Spøttrup Borg. 

Under frokosten vil Spøttrup Borg blive præsenteret af Museum 
Salling. Vi kommer ikke indenfor borgens mure, da det må være et 
helt besøg for sig selv – som man snarest må tage på egen hånd.

Kaas Hovedgård
Godt rustede efter en god frokost 
kører vi til Kaas hovedgård, der ken-
des helt tilbage fra begyndelsen af 
1300-tallet. Gården blev brændt ned 
under Grevens Fejde, men står i dag 
som den har gjort siden 1635
Siden 2006 har gården været i 
Færch Fondens eje, og benyttes i 
dag som kursusejendom for koncer-
nen.

Bustrup
Sidste besøgssted på turen er Bustrup, der oprindeligt bestod af 
to gårde - en i Ramsing og en i Lem sogn - som tilhørte familien 
Krabbe. I 1943 blev Bustrup optagelseshjem, i 1970’erne blev den 
efterskole, som en del af Tvind.

De store huse

Vestsalling
Som perler på en sommersnoet landevej ligger 
spændende steder spredt over Vestsalling. 
Vi besøger 10 af dem under Skiveegnens Kulturuge.
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Historien om Toldstien begynder i 1707. Dengang 
boede der kun 500 mennesker i Skive by (mod cirka 
20.000 i dag), og hvis du gik en tur gennem Nørregade 
og Adelgade, kunne du næppe genkende byen. Stanken 
var ulidelig. Affaldet hobede sig op, folk tømte deres 
toiletter og natpotter direkte ud i gaderne, og rotterne 
pilede rundt i skarnet og spredte sygdomme. På alle 
tider af døgnet væltede fattige, berusede skibonitter 
rundt - bevæbnet med brændevin og løse næver.
1700-tallets Skive var ikke ligefrem idyllisk. 

Skives Berlinmur
Det var nu ikke fordi, skibonitterne var en flok sær-
ligt fattige, snavsede rodehoveder. Hele landet var på 
fallittens rand, og alt var kaos. Kongen havde udmattet 
Danmark med langtrukne krige mod svenskerne. På 
Skiveegnen var det ellers så succesfulde sildefiskeri i 
Limfjorden gået voldsomt ned af bakke, og skibonitter-
ne lå i hård konkurrence med købmændene fra Aalborg 
i handlen med brændevin, øl, klæder og andet hånd-
værk.
   Som om disse elendigheder ikke var nok, var enevæl-
den blevet indført med et statskup i 1660, og kongen 
havde nu magt til at udstede love og opkræve skat, 
som han ville – og det gjorde han. Han befalede, at lan-
dets købstæder skulle indhegnes med plankeværk, og 
at de handlende skulle tvinges til at betale afgifter på 
varer som brændevin, øl, tobak, korn, kød og klæder. 
Det blev begyndelsen på Toldstien. 
   Det 2,5 meter høje plankeværk - Skives Berlin-
mur - stod færdig i 1707. Ville Sallings bønder nu ind 
i Skive, måtte de gå gennem én af de tre byporte ved 
Vesterbom, Nørreport og Østerport. Her blev de stoppet 
byens toldere, som krævede afgift af medbragte varer. 
Samtidig gik tolderne langs plankeværket for at gribe 
smuglere på fersk gerning. Efterhånden trådte de en 
sti: Toldstien. 

1700-tallets parkeringsvagter
De emsige toldere havde et ry som nutidens parke-
ringsvagter: upopulære af pommern til. Bønderne 
sukkede over tolderne og kaldte dem for ”posekigge-
re”, fordi de kontrollerede medbragte poser og sække, 
og bønderne gjorde sig vældig umage for at slippe for 
afgiften. Nogle solgte deres varer udenfor byporten  
(hvilket var strengt forbudt). Andre bestak tolderne 

med brændevin eller smuglede varerne ind i byen (hvil-
ket naturligvis også var strengt forbudt). Vi kender end-
nu nogle af røverhistorierne om bøndernes krumspring 
for at snyde tolderne: Blandt andet klædte en gårdejer 
fra Vestsalling et slagtet svin i rejsekappe, hue og tør-
klæde, og anbragte kadaveret i en doktorstol i sin vogn. 
Ved byporten forklarede han tolderen, at den tavse 
skikkelse var sognets præst, som var syg og måtte til 
doktoren. Tolderen lettede på hatten og hilste ærbødigt 
på ”præsten” – og lod gårdejeren fortsætte ind i byen.

Da plankeværket faldt
Næsten 200 års enevælde sluttede, da Frederik den 7. 
underskrev Danmarks første grundlov i 1849. Det blev 
dødsstødet for den upopulære told, konsumptionsskat-
ten, og for plankeværket langs Toldstien. Det meste af 
plankeværket blev pillet ned i årene efter, men enkelte 
dele blev ladt tilbage. Det sidste stykke stod i yderlige-
re 130 år bag huset i Thomsensgade 3, indtil det faldt 
omkuld under en novemberstorm for 30 år siden.
   Den første nye gade efter plankeværkets fald var i 
øvrigt Frederiksgade, som blev etableret i 1858. Gaden 
er naturligvis opkaldt efter Frederik den 7. 

I 2019 fik Toldstien nyt liv i forbindelse med et større 
byfornyelsesprojekt under Teknik, Miljø & Udvikling. 
Stien er i dag markeret med gyldne skillinger fra Frede-
rik den 4.s tid, og ti steder på stien finder du historiske 
dæksler med fortællinger fra Skives historie

150 års Skive-historie 
på 700 meter

Toldstien er en lidt glemt og skummel sti på tværs 
af det indre Skive – men nu har den fået nyt liv: 
Velkommen til en verden af toldere, posekiggere, 
smuglere og andet godtfolk!
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Den Store Møntjagt
Gå en tur i de gamle tolderes fodspor.

Hvis du klarer de fem opgaver herunder,  

kan du bagefter aflevere den udfyldte  

side i Salling Bank i Frederiksgade 6 eller  

Bonbonnieren i Nørregade 10 og få din  

belønning.

Bemærk: Se dig godt for og pas på trafikken,  

særligt på p-pladsen bag Fakta og når du krydser 

Frederiksgade og Sallinggade.

OPGAVE 1

Hvor mange mønter (skillinger) er strøet  

på Toldstien ?

(korrekt svar er +/- 25 mønter fra  

det præcise antal)

OPGAVE 2 

Hvilken konges monogram er trykt på de 

mange skillinger langs Toldstien ?

OPGAVE 3 

Hvad hed købmanden, som i ca. 1800  

opførte købmandsgården i Adelgade 14 ?

OPGAVE 4 

Hvilket årstal står der på karnappen  

til huset i Frederiksgade 7 ?

(du må gerne bare skrive romertallet,  

dvs. de 6 bogstaver)

OPGAVE 5 

Tag en selfie med skiltene ved både Nørre-

port og Vesterbom. Vis de to fotos (f.eks. på 

din telefon), når du afleverer opgavearket.

DIN BELØNNING

·· Flot diplom med dit navn

·· Snup 5 guldmønter (chokolade)  

 fra toldmesterens skattekiste

·· 5 sjove klistermærker

SKATTEJAGT: Find kongens mønter
Klip siden ud, følg skillingerne på Toldstien og løs de fem 
opgaver undervejs. Belønningen er et flot diplom, klistermær-
ker og ”guldmønter”, som du kan indløse for en fyldt kupon i: 
- Sparekassen Vendsyssel (tidl. Salling Bank), Frederiksgade 6
- Bonbonnieren, Nørregade 10 
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Når 
kulturen 

kalder
... Rykker den orange 

campingvogn ud!

Covid-19 slog kulturlivet i brædderne med et eftertryk-
keligt knockout. På Skiveegnen, i Danmark og i Verden. 
I mere end et år har kulturlivet vævet rundt i en 
dvaletilstand af restriktioner, men nu begynder kulturen 
at vågne igen. Til hvilken fremtid ved vi ikke, for globalt 
er pandemien ikke et overstået kapitel i menneskehe-
dens historie. Dog er det sikkert, at kulturlivet er klar 
til at præstere igen. Som en trold af en æske. Op og i 
gang. 
   ”Jeg er positivt overrasket over, at så mange for-
eninger og institutioner fra hele Skiveegnen byder ind i 
kulturugen – lige fra Fur til Hald, fra Lihme og Rødding 
til Skive, Selde og ja … overalt”, siger Jeppe Tandal 
Nielsen, formand for Kulturelt Samråd Skive:
   ”Kulturlivet hungrer tilsyneladende efter at komme i 
gang igen – og jeg håber meget på, at dem, der nu får 
mulighed for at komme ud og opleve, er lige så sultne”, 
understreger han.
   ”Det tror jeg, de er”, smiler Eva Mørup Mikkelsen, 
kulturmedarbejder ved Kulturelt Samråd Skive: 
   ”Jeg tror virkelig, vi har brug for kulturen lige nu, og 

for det fællesskab, kulturen skaber. Jeg tror på, at vi 
hungrer efter at blive inspireret, synge sammen, få et 
los i røven, blive glad i låget, være sammen. Jeg tror 
på, at vi har brug for at genopdage, at vi er en del af et 
større fællesskab, hvor vi ikke blot passer på hinanden, 
men hvor vi også kommer hinanden ved”. Eva Mørup 
Mikkelsen overvejer ordene, inden hun fortsætter:
   ”Det blev måske lidt abstrakt. Men kort sagt, så 
trænger vi til at komme ud og få alle sanser i spil. Det 
er godt og smart, at kulturen fandt nye digitale veje 
som et alternativ, mens vi alle sad hjemme i stuerne 
– men her blev det også tydeligt, hvad det digitale uni-
vers ikke kan. For YouTube kan ikke give dig en euforisk 
koncertoplevelse, livestream på Facebook kan ikke 
erstatte debatten i forsamlingshuset, og den virtuelle 
rundtur i museets udstilling vil jo aldrig blive, som at 
være der selv”, siger hun. 

En hyldest til det lokale
Skiveegnens Kulturuge er også gennemsyret af den 
aktuelle verdenssituation. Det er yderst sparsomt med 

”Det handler ikke om, om vi kan lide Mozart eller ej 
– det handler om at få nye, inspirerende oplevelser 
og støtte de foreninger og ildsjæle, vi holder af”, 
lyder det fra Kulturelt Samråd Skive.
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internationale navne og store publikumsbaskere – til 
gengæld er der et væld af nytænkende og traditionelle 
kulturelle arrangementer spredt over hele Skiveegnen. 
Hyperlokalt og stablet på benene af frivillige ildsjæle 
og gæve naboer, du temmelig sikkert har delt kø med 
i Dagli’Brugsen eller sludret med over hækken. Sådan 
sat på spidsen.
   ”Det betyder jo, at dem som deltager i kulturugens 
arrangementer, faktisk er med til at støtte op om et 
stærkt lokalsamfund med et stærkt fællesskab. For det 
er det, foreningslivet kan. De er store drivkræfter, som i 
den grad er med til at holde lokalsamfundene aktive og 
i live. Det handler ikke om, om vi kan lide Mozart eller 
ej – det handler om at støtte de foreninger og ildsjæle, 
vi holder af”, understreger Jeppe Tandal Nielsen:
   ”Planlægningen af Skiveegnens Kulturuge viser også 
tydeligt, at foreningerne stadig er her, og at de er klar 
til at stå sammen. De har blæst os bagover med et 
ekstremt mangfoldigt program – og nu er det op til os 
gæster at komme ud og støtte op om kulturlivets store 
indsats. Vi får i øvrigt nogle gode oplevelser i bytte, så 

  
Hvis du støder på en utroligt orange campingvogn under  
kulturugen, så kom endelig nærmere. Det er nemlig  
Kulturelt Samråd Skive - og de glæder sig til at møde dig!

Ah ja, det er en fryd at suge inspiration og hygge i  
campingvognens farverige kulisse ... 

                                   ... Altså lige indtil låsen sidder 
fast og Samrådets kulturmedarbejder Eva Mørup Mikkel-
sen må demonstrere sine evner som problemknuser og 
listetyv på én og samme gang. Samrådet forsikrer i øvrigt, 
at låsen er grundigt smurt, og at både de og campingvog-
nen er klar til kulturugen!

Samrådets formand Jeppe Tandal Nielsen får en god snak 
om kultur - her med kulturfolk fra Selde. og dét er netop 
formålet med at tage på tur med campingvognen ...

 Kulturelt Samråd Skive fejrer fem års  
   fødselsdag i juni 2021. Samrådet blev   
   født som et led i Skive Kommunes  
   daværende kulturpolitik, og er i dag en  
    slagkraftig skikkelse i Skiveegnens  
     kulturliv med hele 120 kulturelle  
     foreninger, aktører og institutioner i  
      medlemsskaren. 
 
      Kulturelt Samråd Skive spiller en  
      stor rolle i planlægningen af Skive- 
       egnens Kulturuge. Adskillige  
       foreninger har fået rådgivning og en  
       hjælpende hånd til at komme i gang 
     igen efter en hård periode. Samrådet  
    byder selv ind med en række kultur- 
    cirkler, som en lille ’guide’ til kulturelle  
  og kunstneriske ruter under kulturu-
gen – og de står bag en skattejagt, hvor 
du rundt på Skiveegnen finder kæmpe 
bogstaver med puslespilsbrikker af alle 

I daaaag er det Samrådets fødselsdag ….

Samrådets medlemmer. Samrådet har desuden bidraget 
med støttekroner fra Aktivitetspuljen til 47 projekter og 
arrangementer i kulturugens løb.

I Skiveegnens Kulturuge er du ikke i tvivl, hvis du 
møder Kulturelt Samråd Skive: De tager nemlig turen 
rundt på Skiveegnen med den umiskendeligt orange 
campingvogn på slæb, hvorfra de deler ud af små  
oplevelser, tid til en god snak og højt humør. 

Til hverdag er Kulturelt Samråd Skive aktive med bl.a. 
at tildele puljemidler til kulturelle aktiviteter, skabe 
netværk, arrangere medlemskurser og rådgive Skiveeg-
nens kulturelle foreninger. Du kan læse mere på:
www.kulturskive.dk 
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Vi har brug for din hjælp! 

Kulturelt Samråd har lavet et kæmpe puslespil, 
der viser fællesskabet og mangfoldigheden i 
kulturlivet på Skiveegnen, men uheldet har ramt 
os: Et voldsomt nys fra en gigantisk fortidsøg-
le har blæst puslespillet fra hinanden og spredt 
enorme puslespils-bogstavbrikker rundt i hele 
kommunen. Vi har nu brug for din hjælp at samle 
puslespillet, så vi kan finde ud af, hvad de mange 
bogstaver betyder ...

Puslespilsbrik-
kerne i de store 
bogstaver  
består af 
billeder af alle 
medlemmer 
af Kulturelt 
Samråd. Stor 
tak til elever 
og lærere fra 
ungdomsklassen 
og Ung Flex på 
Skive Ung-
domsskole, der 
har lavet dem i 
værkstedet.

det er jo en ren win-win”, lyder det muntert.

At forbinde en egn
Kultur der forbinder. Det er kulturugens tema, som  
Kulturelt Samråd Skive foreslog på et ganske tidligt 
stadie. Men hvorfor ’forbinde’? 
   ”Fordi det er et vigtigt signal at sende”, siger Eva 
Mørup Mikkelsen uden at tøve.
   ”Vi skal krydse hinandens veje, samarbejde, stå sam-
men, møde hinanden, tegne linjer på tværs og forbinde 
os selv med noget, vi har savnet, uden at vende tilbage 
til den verden, der var – og nu hopper jeg i røjserne 
og begraver fødderne i det konkrete, for det er også 
vigtigt: Vi skal forbinde Skiveegnen. I kulturugen ser 
vi foreninger, som er gået sammen og har skabt noget 
på tværs. Nogle har en historik i at samarbejde, mens 
andre er relativt ny-organiserede f.eks. i Hald, Fur- 
sundegnen og i Spøttrup. De har bundet en masse  
arrangementer sammen og samtidig forbundet sig 
lokalt”, forklarer Eva Mørup Mikkelsen.
   ”Ja”, medgiver Jeppe Tandal Nielsen: 
   ”Vi håber også, at kulturugen kan være med til at 
forbinde folk fysisk på tværs af områder. Hvis du ikke 

hidtil har haft en god grund til at tage til Lihme, Selde, 
Skive midtby, Hald eller Fur, får du nu en oplagt anled-
ning. Så tag ud og se, hvad lokalområderne kan byde 
på – du bliver nok overrasket”, siger han.

Resultatet af at forbinde er et stort program med mas-
ser af arrangementer og aktiviteter – for enhver smag, 
alder og interesse:
   ”Der er noget for dem, som selv vil have fingrene i 
malingen, leret eller strikketøjet. Der er noget for dem, 
som kan lide at gå i naturen eller opleve kunst. Der er 
noget for dem, som gerne vil læne sig tilbage og nyde, 
for dem som vil medskabe – og for dem som bare går 
en tur på gaden og tilfældigvis møder en danseforestil-
ling, et fællessangsarrangement eller en altankoncert”, 
remser Eva Mørup Mikkelsen glad op:
   ”Hvis du er borger i Skive Kommune, skal du simpelt-
hen opleve kulturugen. Fra dit eget perspektiv.”
Jeppe Tandal Nielsen nikker:
   ”Ja, nu sidder vi her og taler, men I skal bare se at 
komme derud – til alle oplevelserne og til de fantastiske 
foreninger, som glæder sig til at se jer”, slutter han.

Hjælp os med at 

samle kulturens 

puslespil! 

Sådan deltager du:

· Tá på jagt efter brikker hos Kulturelt Samråds 
medlemmer (få hints på Kulturelt Samråd Skives 
facebookside fra uge 23). 

· Når du har fundet et bogstav, så tá et billede af 
det - eller med det.

· Del billedet på Kulturelt Samråd Skives Face-
bookside og fortæl os, hvor du fandt bogstavet.

· Hver gang du sender et nyt billede, deltager du 
i Samrådets fødselsdagskonkurrence om sjove, 
inspirerende og kreative kulturoplevelser.

· Der er en særlig præmie til den første, der 
finder (og tager billeder af) alle 18 bogstaver og 
kan gætte betydningen af bogstaverne.

Læs mere på Kulturskive.dk og på Kulturelt 
Samråd Skives facebookside

Eks-skibonitten Michael Hamilton har fået fem-stjerne-
de koncertanmeldelser af blandt andre GAFFA og i 2016 
blev han nomineret til Årets Sanger/Vokalist ved Danish 
Music Awards Folk. Nå ja, og så har hans sang ”I fuck-
ing love New York” fået mere end 207.000 visninger på 
YouTube - og han har fået en øl opkaldt efter en af sine 
sange - ”Lis”, der har en alkoholprocent på 7,1 og er 
lidt bitter, akkurat som sangens hovedperson … 
Det er vist sikkert at sige, at Michael Hamilton forstår 
at skabe og omgive sig med succes. Under Skiveegnens 
Kulturuge kan du opleve ham på slap line i Skive Thea-
ter sammen med Thomas Wester og Sebastian Dorset. 
Inklusiv musik, vin og komik.
   ”Arrangementet er min kammerat Thomas Westers 
idé”, beretter Michael Hamilton om den dag i november 
2018, da de kørte til lufthavnen i New York:
  ”Vi fik det indfald, at tilføje Komik til Thomas’ koncept 
(Thomas Wester har mange års erfaring i vinbranchen, 
red.), og så var det jo oplagt at spørge min fine ven Se-
bastian Dorset, som har lavet et standup-sæt før mine 
koncerter adskillige gange”, siger Michael Hamilton. 
Heldigvis var Sebastian Dorset klar:
   ”Han har luftet nogle af sine, til dette arrangement, 
nyskrevne vin-jokes- og observationer, og jeg er sgu 
godt underholdt, må jeg sige”, understreger Michael 
Hamilton.

På slap line
Resultatet taler for sig selv: Vinsmagning med tilhø-
rende små originale numre - som underlægningsmusik 
i film, hvor der er stor forskel på, om skærmen viser 
en biljagt eller en romantisk gåtur langs stranden. Kort 
og godt får de elegante vine mere violin, og de tunge 
mere bas. Der er dømt slap line, for trioen improviserer 
gerne - og som alle ved: Jo mere vin, jo sjovere bliver 
aftenen.

PS: Husk coronapas, veltrænede lattermuskler 
... og penge til en taxa hjem.

Sidst han optrådte i Skive Thea-
ter, havde han en ung og meget 
ambitiøs artist ved navn Mads 
Langer med som opvarmning. 
Nu er Michael Hamilton tilbage 
- denne gang i selskab med vin, 
musik, komik og gode venner.

Musik, vin og Komik
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Skiveegnens Kulturuge 2021

er skabt af:

Kultur & Fritid - Skive Kommune 
Kulturelt Samråd Skive 

Aakjærselskabet - AOF Skive - ArtiMik - Ciderklubben Rødding - Cirkusfabrikken - 
Det Kreative Hus - Da Winti - Drivhuset - DUBAL - Foreningen Fursundegnen - 

Fur Læseforening - Fur Museum - Gyldendal Bådelaug - Hald Borgerforening - Jenle - KULT’en 
- Kulturcenter Skive - Kulturhusbåden Åkanden - Kulturnetværket Svanen - Kunstner Lene 

Helledie - Kunstnergruppen Fokus - Lihme Borgerforening - Lihme Kirkes Lokalråd - 
Lihme Landsbys støtteforening - Lybystrand -  Museum Salling - Musikforeningen Maestro Music 

- Naturlig Bevægelse - NÆST´- Pensionistforeningen - Perron Perron - Skive Bibliotek - 
Skive Byarkiv - Skive Dans - Skive Handel - Skive Jazzklub - Skive Kirke - 

Skive Kultur- og Festivalfond - Skive Museum - Skive Musikskole - Skive & Omegns Teaterkreds 
- Skive Postorkester - Skive Theater - Skulpturlandsby Selde - Spøttrup Borg - 

SpøttrupCirklen - Spøttrup Havkajakklub - Støtteforeningen Bogens Dag - 
Støtteforeningen for Middelalderborgen Østergaard - Tango MidtVest - 

Thise Forsamlingshus  - Thorum Gl. Købmandsgård - Ulrich Helledie 
- Vesterhavskunst - Æblets By Rødding - Ørslev Kloster

... og flere andre gæve foreninger, institutioner og kulturaktører på Skiveegnen



Her finder du det samlede program 
- og kan læse mere om det enkelte arrangement

God fornøjelse! 

www.skiveportalen.dk


