
 August nr. 4 

Skals på Toppen 

Annonce sponsor 

 

                            Formanden har ordet                                       
 
 

Dagen nærmer sig hvor flagene i Skals skal helt til tops. Datoen er den 27.08.21 og anledningen er den officielle  
overrækkelse  af prisen ”Årets Landsby i Region Midtjylland 2021”, en pris som for første gang nogensinde tildeles en by i  
Viborg Kommune - selvfølgelig Skals. 
Borgerforeningenstår for byflag og flagalle, men jeg skal bede alle i Skals og nærmeste omegn om den dag at hejse Dannebrog, 
da byen skal fejres. 
Regionsformand Anders Kühnau kommer og overrækker prisen, ligesom flere regions– og byrådsmedlemmer m.m. deltager i 
festlighederne.  
Arrangementet starter kl. 15.00 og slutter ved 17.00 tiden, det foregår på torvet  i Skals med gratis kaffe og kagebord samt  
softice og slushice til børnene. 
Altså, mød op den 27.08.21 kl. 15.00 og vær med til at fejre byen og få hilst på nogle af de mange gæster der denne dag ligger 
vejen forbi Skals. 

Med venlig hilsen 
Heine Glerup Sørensen 

En fornem gave til Skals Borgerforening 
 

Netop afdøde Skalsborger Gdr. Jørgen Villum Madsen, Hovedgaden 65 i Skals har i sit testamente begunstiget Skals  
Borgerforening. 
Borgerforeningen er i den forbindelse dybt beæret og meget stolte af denne tillidserklæring som vi respektfuldt i  
samråd med en bobestyrer fra Horstmann Advokater i Viborg nu er i gang med at forvalte til gavn for Skals 

 

Sæt allerede nu kryds X i kalenderen — BOGCAFÉ I SKALS 
 

Viborg Bibliotekerne kommer torsdag d.7.oktober i Multihuset i Skals. Kom og få ny inspiration til læsningen.  
Kaffe og kage kan købes. 

Alle er velkommen - Fri entré. Billetbestilling hos Viborg Bibliotek pga. corona. 

BYRÅDSNYT AUGUST 2021 – Elo Nielsen        Tlf. 30254975                                  Mail: enie@viborg.dk 
Vigtige sager og beslutninger i byrådsarbejdet herunder Helhedsplan for Skals 
 
Byrådet har siden sidst truffet beslutninger om: 
Udarbejdelse af kommuneplantillæg vedr. store grønne energianlægs placering i det kommunale landskab – Vindmøller og 
store solcelleanlæg – Hvor kan de være og hvor kan de ikke være? Der opstår tit dilemmaer mellem ønsket om det kommunale 
medspil i forhold til disse grønne energianlæg, der kan medvirke til de nødvendige CO2-reduktioner og så borgernes ønsker om 
fri og upåvirket natur. Begge forhold er vigtige – og den politiske opgave er også i sådanne situationer at finde balancen og at 
træffe de rigtige valg – men ofte vil nogle borgere desværre føle, at der ikke lyttes. 
 
Der skal skabes yderligere udvikling af samarbejdet indenfor sundhedssektoren – Region, kommuner og praktiserende læger 
skal opleves mere koordineret. Hospital, kommunal syge- og hjemmepleje og egen læge skal yderligere udvikle samarbejdet, så 
det opleves gnidningsfrit og til gavn for borgerne såvel på det somatiske som på det psykiatriske område. Her i Midtklyngen 
(Viborg, Silkeborg og Skive) er vi godt på vej, og temaet har stor opmærksomhed. 
 
Motorvej/infrastruktur – en stor sag der vil fylde. 
Motorvejsdiskussionen kommer til at fylde over de næste måneder og år. Selvom vi anerkender, at Viborg har brug for en bed-
re tilgængelighed, mener jeg ikke at en motorvej er den rigtige vej at gå. Byggeriet vil påvirke miljøet voldsomt, og det vil tage 
meget lang tid inden den færdige motorvej er klar. En opgradering af A13 hele vejen til Vejle og A26 til Århus vil meget hurtige-
re løse Viborgs behov, og det på en langt mere miljøforsvarlig måde. Viborg har med det indgåede Infrastrukturforlig tabt spil-
let – A26 er udsat, ingen forbedring af jernbanen til Århus og en meget langsigtet forbindelse sydpå. Til gengæld har vi fået ½ 
motorvej til Klode Mølle – tjah? Kun nogle cykelstimilliarder er med – penge som også vil komme Viborgområdet til gode. 
 
Kommuneaftalen og Finansloven 
I aftalen om kommunernes økonomi blev der ikke plads til forbedringer på det Specialiserede socialområde (Handicap og psyki-
atri) og på Anbringelsesområdet. Her er mange kommuners – også Viborgs økonomi meget presset. Forhåbentlig finder man 
penge i finansloven, som forventes aftalt i løbet af efteråret. 
 
Kommunalvalg - KV21 og Budgetforhandlinger 
Den grønne omstilling og velfærden vil fylde diskussionerne i efteråret. Men også bæredygtig og ansvarlig by- og landskabs-
planlægning vil komme op – bl.a. andet bør der ansættes af en stads/kommunearkitekt – der skal sikre den rigtige planlægning 
af byernes udvikling også hvad angår højhuse. Og så skal vi have skabt en mere grundlæggende borgerdragelse i forhold til alle 
kommunale beslutninger. Jeg glæder mig til igen at påtage mig rollen som ”lokal kandidat”. 
 
HELHEDSPLAN FOR SKALS – er nu principielt godkendt. 
Byrådet har 24/6 besluttet at der skal arbejdes for en Helhedsplan for Skals. Over de næste måneder vil den samlede plan blive 
bragt til drøftelse i byen og blandt alle involverede borgere. De forskellige delelementer i planen vil blive drøftet i de relevante 
fagudvalg. Og den samlede plan forventes fremlagt i Byrådet til godkendelse i oktober. Inden da vil elementer i Helhedsplanen 
også have været til drøftelse i forbindelse med Budget 2022-25, der også skal endelig godkendes i oktober. Specielt skal der 
naturligvis skabes et nyt grundlag til sikring af Trygheden i de kommende Tryghedsboliger – bl.a. med de nødvendige faciliteter 
og det rigtige personalenærvær i området. 
 
Jeg håber fortsat, at HELHEDSPLANEN kan blive Viborg Kommunes hilsen - og gode gave til ÅRETS LANDSBY 2021. 

 
 
Vil du være med til at reklamere for Skals by i forbindelsen med udnævnelsen til årets landsby 2021 i 
Region Midtjylland.  
 
Så køb et klistermærke til at sætte bag på bilen. Mærkatet er 10x15 cm og koster 20 kr.  
 
Kan købes i Torvecafeen når den er åben eller ved at ringe til Henrik 4068 1270 eller Wivi 2175 8832.  
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PROGRAM - 2021

Vi glæder os til at se jer allesammen til årets arrangementer. 
Der er i år gratis entré til den store Lørdagsfest med live musik samt salg af mad og drikke! 

Med festglad hilsen
Joakim Dahl, Claus Kjærgaard Rasmussen, Anders Haubjerg og Thomas Juul Pedersen

Fredag 20.08
kl. 17  LAN-party i Skals Idrætscenter for alle piger og drenge.
  Pris 100 kr. - inkl. aftensmad og morgenmad. Ingen tilmelding.  
  Kiosken er også åben. Medbring din egen PC, PlayStation,    
  Xbox mv. Husk sovepose og underlag til når du bliver træt. 
  LAN-party slutter lørdag morgen kl. 9

Søndag 22.08
kl. 13-15 Åbent Hus Skals Gymnasik Forening
  Gratis adgang uden tilmelding.

  Kom og prøv de mange fritidsaktiviteter SGF tilbyder:

Aktiviteter for børn og unge i hallen:
  Prøv kræfter med bla. gymnastik, badminton og meget mere. 
  Under kyndig vejledning af vores dygtige instruktører.

Aktiviteter for voksne i svømmehallen:

  Vandgymnasik. Under kyndig vejledning af vores dygtige instruktører.

Mandag 23.08
Skals Mesterskaber 2021 i minigolf

kl. 16 1. runde med præmier til de 3 bedste.
kl. 18.30 2. runde med præmier til de 3 bedste.

  Det er gratis at deltage. Der kan tilmeldes hold på 2 eller 3 spillere 
  på mail til: orla.andersen@hotmail.com

Tirsdag 24.08
kl. 18  Fællesspisning i Skals Forsamlingshus

  Tilmelding til Elly på tlf. 60 22 89 60

Fredag 20.08 - Lørdag 28.08.2021

Onsdag 25.08
kl. 17.30 Poolparty i svømmehallen for børn fra 0. - 3. kl.
kl. 19.30 Poolparty i svømmehallen for børn fra 4. kl. og opefter
  Kom til poolparty med kæmpe forhindringsbane og DJ!
  Pris 25 kr. - Betales kontant eller mobilepay ved indgangen.

kl. 18  Præsentation af og vandring i Skals Bypark
Der vil undervejs blive fortalt om skabelsen af byparken og om   

  de nuværende og kommende tiltag i byparken. Gåturen slutter ved 
  Skals Kirke kl. 19:15. Deltagerne kan således også nå at deltage i 

kirkens sommerkoncert.

kl. 19.30 Sommerkoncert i Skals Kirke
  sangere fra Viborgs kormiljø: Sopran og solist Nanna Clara Josef   
  Johanessen, Alt Maja Simonsen, Tenor Troels Agerholm og Bas Simon 
  Drew synger de bedste sommersange under ledelse af Maja Simon-
  sen, organist ved Houlkær Kirke. Gratis entré.

Torsdag 26.08
kl. 18  Cykelløb - Skals Runden - Indskrivning fra kl. 17.30. 
  Start og mål ved Skals Idrætscenter. Salg af grillpølser mm.
  Familierunden:   9 km 30 kr. pr. deltager inkl. øl/vand

Én runde:   22 km 40 kr. pr. deltager inkl. øl/vand
  To runder:   44 km 50 kr. pr. deltager inkl. øl/vand

Tre runder: 66 km 60 kr. pr. deltager inkl. øl/vand

kl. 19  Banko-spil i Skals Idrætscenter

Fredag 27.08
kl. 15 Overrækkelse af Region Midtjyllands Landsbypris 2021
  Skals Torv. Gratis kagebord, div. indslag og hoppeborg.

kl. 17.30 Familiegrillaften i hallen med live musik!
  Medbring selv mad og service eller køb Claus’ Grillpakke til en god pris.
  Salg af øl, vand, vin etc... Gratis hoppeborg for de små.

Lørdag 28.08
kl. 9   i hallen (Sponsoreret af Vestjysk Bank)

kl. 10-14 Erhvervsmesse i hallen - Mød det lokale erhvervsliv. Gratis entré.

kl. 10-14 Byfestens børne- og familieaktiviteter i og ved hallen:
  Børneloppemarked, hoppeborg, salg af pølser, popcorn, is, slush ice mv.
  Broderiudstilling i hallen.

kl. 16  Live musik - Åben Scene på pladsen: AMOR med gæster...

kl. 18  Lørdagsfest i hallen, gratis entré - bare mød op! Claus fra Grill 

  salat for kr. 75. Salg af øl, vin, drinks og vand. 
Det Andet Band v/Glenn Lautrup sørger for go’ gang i danseskoene!

Gratis 

entré!


