
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Åbning af årets byfest 
 
Søndag den 28. august kl. 12.00 
Himmerlandsstien ved minigolfbanerne. 
Skals Borgerforening er vært ved kaffe og ka-
ge. For børnene vil der være slush-ice, popcorn og chips.                     

Skals Borgerforening 125 års jubilærum  
 

Reception fredag den 2. september 2022 kl. 15.00 på torvet i Skals 
Formanden for Skals Borgerforening Heine Sørensen byder velkom-

men. 
Der vil blive serveret kaffe og jubilæumskage 

- For børnene vil der være softice, slush-ice, popcorn og snacks. 

Mød medlemmer af Skals  
Borgerforenings bestyrelse  

    
På standen ved erhvervsmessen i hallen 

Lørdag den 3. september mellem 10.00 til 14.00. 
 

Lørdagsfesten i  årets festuge 
 

Lørdag den 3. september kl. 18.00                           
 

I forbindelse med Skals Borgerforenings 125 års jubilæum er vi sponsor af 
festmenuen for de første 500 personer. 

For foreningens medlemmer vil der blive udleveret  
billetter til køb af enten vand/øl/vin.  

 
Se festens program på  Kalender (skalsby.dk)   

 
Ekstraordinær Generalforsamling i Skals Borgerforening 
onsdag den 21. september 2022 - kl. 19.30 i Torvecafeen 

 
1. Valg af ordstyrer og referent. 
2. Orientering om arven efter Jørgen Villum Madsen 
3. Orientering om brug af de første midler. 
4. Eventuelt 

 
 

 
 

Formanden har ordet 
Tiden nærmer sig hvor alle flag i Skals igen skal helt til tops. Datoen er den 2. sep-
tember, hvor vi markerer at Skals Borgerforening bliver 125 år. Det sker ved en re-
ception på Torvet i Skals mellem kl. 15.00 og 17.00. Der vil være flere forskellige 
aktiviteter vedrørende jubilæet i forbindelse med årets byfest. Vi håber rigtig man-
ge vil støtte op om denne begivenhed, der gerne skulle give god PR til Skals rundt i 
landsdelen ligesom forsommerens to store events på Torvet – først med rekord-
stort fremmøde til Lokaldysten og senere Hærvejsløbet i Skals. I kan se flere detaljer 
i vedlagte byfest-program. Bagsiden af denne udgave giver et overblik over Borger-
foreningens arrangementer i forbindelse med jubilæet – Så husk hejs flaget den 
02.09.22. Slutteligt vil jeg også henlede opmærksomheden på vedlagte kontingent-
indbetalingsbrev, der jo er altafgørende i forhold til at kunne agere talerør overfor 
kommune, politikere, region, fonde og andre organisationer, hvor signalværdien af 
stor opbakning er uvurderlig, ligesom det økonomiske kontingent-tilskud fra borger-
ne er altafgørende for vore aktiviteter. 
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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!



Som formand for en forening med 125 år ”på bagen”, er det interessant at granske 
tilbage i tiden og gennemse tidligere jubilæumsskriv og andre interessante dokumen-
ter fra ”der var engang”. Den første bestyrelse i 1897 bestod af formand, Murer Niels 
Dalsgaard, Skomager Pedersen, Slagter P. Nielsen, Maler Kønig og Smed Mikkel 
Jensen – Stor tak til datidens driftige Skals-borgere, som vi kan takke for, at vi i år kan 
fejre 125 års jubilæum.  
 
Ved foreningens 50 års jubilæum den 12. december 1947 fik formand Ejvind Nør-
gaard Nielsen overrakt en fane af Ib Lunds farfar, som hed I.P. Lund, som kunne bru-
ges ved særlige lejligheder. Her vil jeg gerne bringe en EFTERLYSNING idet ingen 
har set den de sidste 10 år, men Ole ”EL” Jensen er i gang med en efterforskning, så 
vi håber den bliver klar til den 2. september.  
 
I 1959 var det Skals Borger- og Håndværkerforening der stod for salget af den tidlige-
re håndværkerskole (anno 1868) til Gunhild Gaarsdal, der som privatperson, efterføl-
gende startede Skals Håndarbejdsskole, som jo i den grad har været med til at slå 
Skals’ navn fast, såvel her i landet som i udlandet. I dag er højskolen en selvejende 
institution, men stadig en vigtig samarbejdspartner for borgerforeningen – en lidt min-
dre fane blev ved borgerforeningens 100 års jubilæum overrakt af netop Gunhild 
Gaarsdal til den daværende formand Jens Thomsen. Den lille fane med indgravering 
kan ses i Torvecaféen. 
 
I 1993 kort før foreningens 100 års jubilæum blev det gamle godsbanehus erhvervet 
til opmagasinering af bl.a. byens julepynt, flagallé og det store byfesttelt, som forenin-
gen selv havde dengang. Sidenhen har Skals Borgerforening udviklet hele området 
langs Himmerlandsstien hen mod Multihuset sammen med bl.a Sparekasssen, Skals 
GF, Viborg Kommune og flere fonde, så det nyrestaurerede godsbanehus sammen 
med minigolfbanerne og legepladsen i dag indbyder til ophold og aktivitet for alle. 
 
 

Skals Borgerforening er i 2022 også stadig aktiv i udviklingen af Skals og omegn, og 
de sidste 8 år har man også været en del af Fjordklyngen, som samarbejder bredt om 
udvikling i Skringstrup, Låstrup, Nr. Rind, Sundstrup Ulbjerg og Skals, hvilket de fleste 
i dag nok er klar over. Skals Borgerforening engagerer sig i en række opgaver og 
projekter og som en styrkelse har vi til jubilæumsåret igen sammenlagt Borgerforenin-
gen og Erhvervsudvalget i Skals, som det hele startede i 1897. 
 
Med venlig hilsen 
Heine Glerup Sørensen 
 
 

 

Nyt fra frk. Klokkestreng og co.  
  
Om Broder Skals på Toppen projektet— en kreativ corona ide er blevet til 
48 broderier, som alle handler om noget 
med Skals.  
 
3 broderi begejstrede Skals piger, nemlig 
Kirsten Frederiksen, Majbritt Laugesen 
Kristensen og Anne Marie Villumsen ville 
gerne dele deres fælles passion med an-
dre. Det blev i 2020 til et fælles broderi-
projekt, hvor alle kunne deltage. 
 
De skønne broderier blev vist frem på 
Torvet i Skals til overrækkelsen af Lands-
byprisen 2021. Broderierne er nu blevet indrammet af en professionel glar-
mester, JP rammer i Ans. Det blev realiseret ved et skønt sponsorat af 
SKALS BORGERFORENING. Tusind tak for det.  
Tanken med de nu indrammet broderier er, at de kan ”rejse rundt” i Fjord-
klyngens område. Det kan være skoler, Skals Efterskole, Skals Højskole, er-
hvervsdrivende, foreninger og grupper af tekstile/lokalhistoriske interesser. 
 
Kontaktperson til udlånet er Anne Marie Villumsen, tlf. 51934192.    


