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Stjal fire navkapsler
HOBRO: Fra en VW Touran, der holdt par-

keret på Beltoftsgade 6 i Hobro, er der
stjålet fire navkapsler. Navkapslerne repræsenterer en værdi på 4000 kr.

Tvillingelandsbyer mødes
SKOLEPLANER: Initiativtagerne
til en friskole i Skelund vil lodde
stemningen på et borgermøde:
er der opbakning til en privatskole,
hvis den kommunale lukker?
Af Line Lykkegaard Skou
line.skou@nordjyske.dk

SKELUND/VEDDUM: Hvad er
stemningen for en lokal friskole?
Initiativtagerne til en friskole i Skelund vil være sikre
på, at de har opbakning til
deres idé blandt borgerne i
Veddum og Skelund.
Derfor indkalder de til
borgermøde i Skelund Skoles aula lørdag 12. januar.
- Vi har brug for at mærke,
hvad borgerne i Veddum og
Skelund vil. Kan vi trække
på den samme hammel? El-

lers er det nytteløst, for det
kræver en hel landsby at
starte en friskole, siger Thit
Asmussen, der er et af syv
medlemmer i initiativgruppen.
- Vi har booket Skelundhallen og arrangeret
pasning, så forældrene kan
komme til møde, fortæller
hun.
Hvad indebærer det?
På mødet vil Tove Dohn, der
er konsulent i Dansk Friskoleforening, fortælle om økonomien i en friskole.
- Tove kan besvare nogle af

de spørgsmål, man kan sidde med som forældre. For
eksempel hvad det vil sige at
være friskoleforælder, og
hvad det koster.
- Jeg tænker umiddelbart,
at folk gerne vil en friskole,
men de er måske i tvivl om,
hvad det indebærer og tænker, at det betyder arbejdsweekend hver uge. Men sådan er det slet ikke, siger
Thit Asmussen.
Initiativgruppen har også
inviteret ejendomsmægleren Tom Pedersen fra Hadsund med.
- Han kan fortælle, hvad
det betyder for en landsby
som Skelund at miste sin
skole. Det bliver jo umuligt
at sælge husene i Skelund og
Veddum, selvom det hjælper
lidt, at børnehaven i Veddum er lykkedes. Man kan
godt sige, vi forsøger at lave
et wakeup-call og sige, at nu
må I komme ind i kampen,

hvis I vil jeres landsby, siger
Thit Asmussen.
Alt tyder på, at den 104 år
gamle kommuneskole i Skelund snart er fortid. Et flertal i Mariagerfjords byråd vil
lukke den kommunale skole
i Skelund til august og flytte
klasserne til Havbakkeskolens afdeling i Als.
Men en friskole i Skelund
kan tidligst stå klar året efter, og initiativgruppen har
derfor appelleret til politikerne om at udskyde lukningen til sommeren 2020 - indtil videre forgæves.
- Vi har bestemt ikke opgivet
- Fristen for at anmelde en
friskole til ministeriet var i
sommer. Men vi har bestemt
ikke opgivet idéen. Alt håb
er ikke ude nu, og politikerne kan jo også nå at skifte
mening.
- Lige nu er vores bedste
mulighed at vente og så star-

te op i 2020, siger Thit Asmussen, der har hørt “snakken i krogene” om lokale
forældre, der overvejer at
hjemmeskole deres børn et
år og vente på friskolen.
- Det er kun rygter. Vi regner ikke med at få en masse
børn fra mellemtrinnet. Det
kræver jo meget af både
børn og forældre at skifte
skole.
- Men starter vi i 2020, kan
vi begynde med en 0. klasse
og så bygge på år for år. Det
ser ud til, at der er et rimeligt
børnetal i 0. og 1. klasse i lokalområdet, og vi er ikke på
samme måde som en folkeskole underlagt et klasseloft,
forklarer Thit Asmussen.
Der er dog en sidste mulighed for, at friskolefolkene
alligevel kan slå dørene op
allerede til sommer.
- Vi kan overtage en anden
friskoles anmeldelse af opstart til ministeriet. Det kræ-

ver, at den friskole ønsker at
være med i vores projekt - for
eksempel ved at være repræsenteret i bestyrelsen.
- Vi er i kontakt med en
skole, hvis planer er gået i
vasken. Men jeg regner ikke
med, at det lykkes, siger Thit
Asmussen.
Forslaget om at lukke Skelund Skole er i høring frem
til 28. januar. Den endelige
beslutning træffes af byrådet
28. februar.

Thit Asmussen og Ida Johnson
(hhv. nummer et og to fra venstre på anden række) er søstre
og initiativtagere til en friskole i
Skelund. Arkivfoto: Peter Mørk

Op til 1000
ejendomme
kan komme
i spil ved
Glenstrup Sø
TRUE: Med Realdania og EU
som sponsorer sætter Mariagerfjord Kommune i den
kommende uge gang i et
storstilet projekt ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk.
Det har fået navnet ”Fælles
Forandring - vejen til en bedre brug af det åbne land”.
Reelt kan 1000 ejendomme blive berørt, hvis ejerne
vil spille med.
Projektet bliver sparket i
gang ved et borgermøde i
True Forsamlingshus onsdag 16. januar.
Ambitionen er, at projektet skal demonstrere, at jord
på frivillig vis kan fordeles
på en ny måde, så både landbrug og natur tilgodeses, og
så værdien af at bo og leve i
det åbne land øges.
Bagtanken er at skabe en
model, der i løbet af de kom-

mende år kan realiseres over
hele Danmark.
Jordfordelingen
kaldes
multifunktionel, og tager
udgangspunkt i at sætte folk
med forskellige holdninger
sammen og få dem til at skabe fælles værdi og bæredygtig udvikling.
Baggrunden for at vælge
Glenstrup Sø og omegn er
blandt andet, at der både er
meget landbrugsjord og natur i området, som kan hægtes sammen på en bedre måde, så landbrug kan drives
mere effektivt men med et
mindre miljøaftryk.
- Vi kan opnå en endnu
bedre brug af det åbne land
med en omfattende og helt
frivillig jordfordeling, så
jordejere får mere sammenhæng i deres jord, og der bliver mere sammenhængende

Et jordfordelingsprojekt til gavn for landbrug, natur, erhverv, klima og alle der bor i området omkring Glenstrup Sø, skydes officielt i gang
på et borgermøde i True Forsamlingshus. 
Arkivfoto: Torben Hansen
naturområder til gavn for
naturen, klimaet og dem,
der bor i området, siger projektleder Rasmus Fuglsang
Frederiksen fra Mariagerfjord Kommune.
- Det er helt frivilligt, om
jordejerne vil deltage i den
multifunktionelle jordfordeling, og ingen skal ”betale”,
for at andre får det bedre. Alle skal gerne have en følelse
af at få noget godt og brug-

bart med hjem fra forhandlingsbordet, tilføjer Rasmus
Fuglsang.
Projektområdet strækker
sig to kilometer fra Glenstrup Sø og Østerkær Bæk,
og alle med interesse i området er inviteret med til borgermødet i True Forsamlingshus.
Værterne er Agri Nord,
Landbrugsstyrelsen og Mariagerfjord Kommune.

Det er 11 parter fra blandt
andet landbrugs- og skovbrugserhverv, grønne organisationer og Friluftsrådet,
som sammen har udviklet og
afprøvet konceptet multifunktionel
jordfordeling
bl.a. i Jammerbugt Kommune.
I 2014 tog Realdania initiativ til at samle parterne i
gruppen - det åbne land som
dobbelt ressource.

Gruppens formand Søren
Møller kommer og præsenterer ideerne sammen med
projektleder Rasmus Fuglsang Frederiksen på mødet
på onsdag.
Formand for Hald Borgerforening Olav Nørgaard
kommer også og fortæller
om, hvordan man som lodsejer kan få noget positivt ud
af multifunktionel jordfordeling.

