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Alberts Vinduespolering
Se godt ud hele året . . .

Telefon 22 90 43 71

Skals på toppen
Nummer 1 -  Februar 2020

Støt vore sponsorer – de støtter os!

Nummer 2  -  Maj 2022

 
 
 

Datoer til kalenderen 
Onsdag den 18. maj – På Torvet kl. 17.30 – 
19.30  -  Hærvejs-Lokaldysten med gårute, løbe
-rute og cykelrute 
  
 
 

 
Primo juni (dato kommer senere) Borger-
møde i Skals Idrætscenter om planen for 
den kommende skolestruktur.  
  

 
Torsdag den 23. juni Sct. Hans bål kl. 20.00 på 
Højskolebakken – Båltaler Lone Kastberg, Vi-
borg Byråd(V). 
 
 

 
Fredag den 24. juni kl. 20.00 på Torvet – 
Efterskolen afslutter skoleåret med at syn-
ge for byen.  
  
 

Lørdag den 25. juni kl. 11.00 – 14.00 på Tor-
vet  – Hærvejs MTB cykelløb Ulbjerg – Viborg 
har depotstop på torvet i Skals, så kom og vær 
med til at festliggøre dette, når ca. 300 cykel-
ryttere lægger vejen forbi Skals. Borgerforenin-
gen er vært ved kaffe og cykelkage.  
 

 
Lørdag den 3. september – 125 
års jubilæumsfest for Skals Bor-
gerforening i forbindelse med by-
festen. 
 
 

 

 
 

FORMANDEN HAR ORDET 
Her i den sidste forårsmåned er Skals for alvor kommet i gang med planlæg-
ningen af mange af de arrangementer der vanligt ligger her i sommerhalv-
året. Et glædeligt gensyn med Lokaldysten her den 18. maj, som nye kræfter 
har sørget for atter er en del af forsommer-traditionerne i Skals. Se i øvrigt 
på bagsiden af denne folder, som rummer en håndfuld aktiviteter, vi håber 
byen bakker op om. Derudover er der aktuelt projektarbejdsgrupper i gang 
med Hundeskoven, Byparken og Skals Å/Kølsen Enge, mens Torvet lige 
afventer en ny kommunal projektleder. Samtidig er der opstået et behov for 
et borgermøde for alle i Fjordklyngen, idet den nye plan for den fremtidige 
skolestruktur kalder på dialog, så det forventes, at der arrangeres et borger-
møde i Skals Idrætscenter i starten af juni, ligesom vi stadig arbejder på at få 
sat størrelse på det kommunale medspil på Skalmagrunden i forhold til de 
”plejecenter-lignende” faciliteter.  

Med venlig hilsen 
Heine Glerup Sørensen 

Maj nr. 2   

Skals på Toppen 

Annonce sponsor 

 
 
 

Datoer til kalenderen 
Onsdag den 18. maj – På Torvet kl. 17.30 – 
19.30  -  Hærvejs-Lokaldysten med gårute, løbe
-rute og cykelrute 
  
 
 

 
Primo juni (dato kommer senere) Borger-
møde i Skals Idrætscenter om planen for 
den kommende skolestruktur.  
  

 
Torsdag den 23. juni Sct. Hans bål kl. 20.00 på 
Højskolebakken – Båltaler Lone Kastberg, Vi-
borg Byråd(V). 
 
 

 
Fredag den 24. juni kl. 20.00 på Torvet – 
Efterskolen afslutter skoleåret med at syn-
ge for byen.  
  
 

Lørdag den 25. juni kl. 11.00 – 14.00 på Tor-
vet  – Hærvejs MTB cykelløb Ulbjerg – Viborg 
har depotstop på torvet i Skals, så kom og vær 
med til at festliggøre dette, når ca. 300 cykel-
ryttere lægger vejen forbi Skals. Borgerforenin-
gen er vært ved kaffe og cykelkage.  
 

 
Lørdag den 3. september – 125 
års jubilæumsfest for Skals Bor-
gerforening i forbindelse med by-
festen. 
 
 

 

 
 

FORMANDEN HAR ORDET 
Her i den sidste forårsmåned er Skals for alvor kommet i gang med planlæg-
ningen af mange af de arrangementer der vanligt ligger her i sommerhalv-
året. Et glædeligt gensyn med Lokaldysten her den 18. maj, som nye kræfter 
har sørget for atter er en del af forsommer-traditionerne i Skals. Se i øvrigt 
på bagsiden af denne folder, som rummer en håndfuld aktiviteter, vi håber 
byen bakker op om. Derudover er der aktuelt projektarbejdsgrupper i gang 
med Hundeskoven, Byparken og Skals Å/Kølsen Enge, mens Torvet lige 
afventer en ny kommunal projektleder. Samtidig er der opstået et behov for 
et borgermøde for alle i Fjordklyngen, idet den nye plan for den fremtidige 
skolestruktur kalder på dialog, så det forventes, at der arrangeres et borger-
møde i Skals Idrætscenter i starten af juni, ligesom vi stadig arbejder på at få 
sat størrelse på det kommunale medspil på Skalmagrunden i forhold til de 
”plejecenter-lignende” faciliteter.  

Med venlig hilsen 
Heine Glerup Sørensen 

Maj nr. 2   

Skals på Toppen 

Annonce sponsor 



1897 – 2022   
125 ÅR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sæt X i kalenderen lørdag den 3. september 
2022 

  
Dette år i byfest-ugen markerer Skals Borgerforening sit 125 års 
jubilæum med flere festligheder lørdag den 3. september i sam-
arbejde med Skals Kultur og Event Udvalg. 
 
Borgerforeningen er vært ved en reception og medsponsor på 
lørdagsfesten om aftenen – Nærmere info følger. 
 
 

Skals Borgerforening, entrerer med endnu 
en forening og bliver et udvalg rigere 

 
Skals Erhvervsudvalgs bestyrelse har enstemmigt valgt, at blive 
lagt ind under Skals Borgerforening, for at komme tættere på 
byens andre aktive foreninger og det brede samarbejde forenin-
gerne imellem.  
 
Skals Erhvervsudvalg har før været en 
del af Skals Borger & Håndværkerfore-
ning, men blev i 1984 en selvstændig 
forening med egen dagsorden. Men ti-
derne har ændret sig og nu er tiden 
kommet til at foreningen tilpasser sig til, 
hvordan det er i Skals nu om stunder. 
 
Målet er at rejse sig efter et par år med 
lav aktivitet og stor afgang i både besty-
relse og blandt medlemmer. Vi vil frem-
adrettet fokusere på, at favne mere 
bredt, da dagens medlemmer ikke kun vil være butikker som i 
gamle dage. Alle med et CVR nr. med bopæl i Fjordklyngeområ-
det, skal være velkomne i netværket, for at kunne gøre hinan-
den endnu bedre og lære af hinandens erfaringer. 
 

Mvh. 
Søren Jensen, Udvalgs Formand 

 

 


