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Fjordklyngelandsby
Skringstrup

Informations center/Kulturcenter Værestedet
Fjordklyngen har fra starten set KV som et centrum for
Fjordklyngen. I Fjordklyngen satses der på naturturisme/langsom
ferie hvor mennesker bevæger sig ud i naturen
Det der er vigtigt er at få samlet alle de erhvervsdrivende der har
med turisme at gøre, så Fjordklyngen viser alle sine muligheder.
Altså gøre Fjordklyngen mere synlig.

Øvrige ideer om samarbejde
Formålet er samarbejde og i fælleskab løfte
området og lade de enkelt landsbyer have
deres særpræg.

Turistformidling
Fortælle historier fra området.
Shelter – i Skringstrup
Kanoer til leje Skringstrup kursuscenter
Vi skal kontakte Hanne og leif om
samarbejde om turismen, og en snak
om fremtiden. Aktuelt har de lejet ud
til familiefester uden mad og service.

Rollespil – Indianertema

Birken – det kunne være godt med et
samarbejde, hvor man kunne leje timer på
en hest og hvor man kan samarbejde om
ridestier
Skabe muligheder for indtægter i erhvervene
– f.eks. Birken, kursuscenteret,
kanoudlejning etc.

Vi kender slet ikke de muligheder der findes rundt i Fjordklyngen
en formidlingsform så vi får øjnene op for det?

Samarbejde om turismen – kontakt Hanne
og Leif

Forsamlingshuset: Musik,
fortælleraften, kultur.

MTB som man kan låne eller leje på Værestedet – eller en kontakt
til et Viborgfirma som kan udleje/køre ud etc. Måske nogle billige
cykler som man kan køre på gratis

Kanoer til leje – tilbud til lejrskoler og
familier

Linedance hver uge

Strikke nogle naturpakker sammen så der er
overnatningsmuligheder og naturoplevelser sammen

Information på værestedet skal både vise overblik og enkeltheder
i den enkelte fjordklyngelandsby. En by er både noget specielt i
sig selv men har stadig også sammenhæng med andre steder.
F.eks. er sammenhængen ad åen, ad MTB rute ad andre veje
Droneoptagelser i de forskellige landsbyer – til en samlet bank
En af danmarks bedste åer for lystfiskere – kunne det udnyttes i
forhold til at skabe overnatningssted med senge – rum med
mulighed for overnatning
Mulighed for at booke shelter i forbindelse med fiskeri

Skringstrupparken som bruges til
børnefødselsdage og aktive dage

Bryggeri
Birken
Købe møbler og spækbræt mm hos
Anton Balle
Spejderhytten –
Spangen – sti ned til åen
Geo-catching – hele året rundt
Nattergale-ture (indtil Sankt Hans)
Dådyr eller rådyr
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Skal kunne se i et skema hvad der sker i den enkelte uge eller
måned
Bedre faciliteter i forhold til afholdelse af møder - f.eks. projektor
med godt lydanlæg og lærred i alle rum
Ud over det stationære tilbud i samfundet kunne det også være
en formidling af hvad der sker i ugerne.
En stor fladskærm med informationer og film fra det nære
område – så man kan blive inspireret til udflugter
Opdatering af hjemmeside er meget vigtig – hvis ikke den er
opdateret kan det udgøre et problem
Kontakt gennem Visit-Viborg

Sundstrup

Ser det lidt som en appetitvækker til hele Fjordklyngen hvor vi
kan orientere os om hvad der foregår og hvad der er at se

Rundvisninger i Sundstrup i kombination
med overnatning på KV

Det skal ikke blot være en søjle – det bliver for stillestående og
man ser ikke alt det læsemateriale. Der skal ske formidling på en
anden måde. Måske informationstavle, og eller billeder og
aktive/interaktive kort. Det er vigtigt at der er mennesker der
formidler de tilbud der er. En levendegørende person er vigtig i
huset

Vigtigt at lave flyers og brochurer om
informationscenteret og om Fjordklyngen i
det hele taget som Sundstrup kan dele ud

Reklame for at værkstederne kan bruges – f.eks.
tømrerværkstedet, smedeværkstedet, skolekøkken og
muligheder for billedkunst. Arbejde mere for at der bliver
billedkunst og keramik etc. der giver mere opmærksomhed og

Tanghuset og museet – åbent døgnet
rundt. Man kan gå ned til pumpehuset.
Der arbejdes lige nu på et muldtoilet i
nærheden af tanghuset. Der arbejdes
også på bedre skiltning.
Fiskerne på havnen

Der kommer mange til asfaltstykket, så der
kunne det være godt med noget information
om KV (mange der

Tanghuset været filmkulissse ved
optagelse af dramaserien Lykke Per

Fiskeriforeningen – en aften med debat og
drøftelse af fiskeri og landbrug

Stranden, ture langs med stranden og
se sæler
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noget visuelt
Er der udstilling eller forevisning af hvad huset kan – en slags
åbent hus på KV, eller minimesse. Inspiration om raku-brænding
og lerarbejde, træarbejde etc. En slags udvidelse af
forårsmarkedet.

Fiskere vil gerne fortælle om deres fiskeri,
udnytte den gensidige reklame for havnen
og for KV. Gamle redskaber

Se fiskerne stå og læsse og se fisk i
forskellige størrelser – snakke med
fiskerne og røre fiskene.
Vandreruter
Madpakkested på havnen

Et sted hvor man kan trække noget varmt at drikke og så
orientere sig i hvilke tilbud der er i området
Fortsætte med det åbne hus hvor man altid kan komme ind

Marens Patter
Mulighed for havn og sejle fra havnen i
Sundstrup.

Brød i form af boller i stedet for kage – sundere tilbud end kage
Raku-kursus

Ulbjerg

Turistskærm via Viborg turistråd
Fortællinger fra området er værdifulde og interessante for
turister og for lokale

Reklame til skolerne med de tilbud der
allerede er der
Samarbejde med skolerne omkring
forårsmarked

Sub88 rigtig god samarbejdspartner – især med kvindeholdet – en
Samarbejde omkring overnatning
god rollemodel – hvordan kan vi bygge videre på denne succes
eller skabe en ny succes i Fjordklyngen…..
Cykelklubben er et stort aktivt

•
•
•

•

•

Gravhøje
Ulbjergs oprindelse
Beretning om den hvide hval – der
er udgivet en sang om dette: ”12
styk fra skuffen”
Ulbjerg Kultur og fritidscenter
/folder for samme – postomdeles
• Spinning
• Gymnastik
• Yoga
• Etc.
Stadion – der bygges et nyt
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•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

klubhus – fået penge fra flere
fonde
Forsamlingshuset – skal renoveres
ud i fremtiden, ved ikke hvornår
Docxbio – fortsætter i Ulbjerg
(Nord for paradis er nedlagt) – fra
1. september. Barndom 6.
september med docxbio (onsdag)
Spaghetti gudstjeneste (mandage)
Skytteforeningen – ses også ud fra
annoncen
• Skoleskydning – evt. aftale om
dette.
Ulbjerg lokalhistorisk arkiv – på
Grøndalscenteret
Boligmesse – har været afholdt i
Ulbjerg.
KFUM spejdere – frit tilgængeligt
område med Shelter og bålplads
Shelter sættes op ved siden af
friluftsbadet
Friluftsbadet renoveres i løbet af
efteråret – er på eget ansvar
Ulbjerg Klint – kobjælder –
Lyngtoppen som ligger længere
ude
Stisystemet i Ulbjerg
Paragliding – der foregår
paragliding. Det er en klub fra
Viborg der kommer og paraglider
på Ulbjerg Klint
Mulighed for overnatning – B&B –
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•

•

•
•
•

•
•
Nr. Rind
Skals

Bruge QR-koder. til at gøre opmærksom på Værestedet og andre
steder i Fjordklyngen
Landsbyappén som en samlende enhed
De fremmødte er de meget positive omkring Værestedet som
informationscentrum – men kan selvfølgelig ikke udtale sig på
hele Skals vegne
Ide til en slags stjerneløb i området/Fjordklyngen – hvor man skal
i de forskellige Fjordklyngebyer og løse opgaver – på cykel/eller

Karen fortæller om at hendes gamle klasse
havde en venskabsklasse hvor de besøgte
hinanden

Kan skel mellem Viborg by og land evt.
reduceres ved at der etableres
venskabsklasser i Viborg – Skals. Det kunne
være muligt at cykle. Kunne værestedet
være med i en sådan brobygning.

se tidligere mail fra Kurt
Bak-rryal plantage – nord for
Flensborg plantage. Der har været
meget sandfygning ligger i
forlængelse af turen i Flensborg
plantage
Bakkesøen – hvor der bliver
afholdt Skt Hans aften – tidligere
hvor der blev afholdt ”En søndag
på bakken”.
Skolen med udeskole aktiviteter
Flensborg Plantage
Spejderklinten – kunne være
mulighed for - gennem kontakt
med KFUK spejderne – at benytte
området med shelters. Der er jo i
forvejen toiletbygning og
fællesrum. Der er aktuelt planer
om at lave et sceneområde
Kringlefest i uge 24
Lynderup

Efterskolen – der foregår noget for
elever om aftenen hvor folk fra byen
også er velkommen
1. Naturen: Skals Å, engene,
vådområder med fugle,
randmoræner fra istiden, fisk i
åen, Himmerlandsstien
2. Skolerne: Skals Skole, Skals
Efterskole, Skals
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andet. Kunne samtidig tjene som information om området
Etablere et billedgalleri på værestedet der
kan præsentere hele Fjordklyngen
Skolens motionsdag – udvides til andre
steder i Fjordklyngen – så det kunne blive en
motionsdag i Fjordklyngen for at øge
kendskabet til hele Fjordklyngen og
orientere sig længere væk end
Skals……Skolerne har en forpligtelse nu til at
komme ud i det omgivende miljø og til at
bruge kroppen
Forårsdag på Kulturcenter Værestedet –
hvor alle små og store virksomheder kan
præsentere sine produkter. Det kan være
med til at gøre opmærksom på hvad der sker
i området. Henrik gør opmærksom på at
Ulbjerg lavede en bolig messe sidste sommer
hvor der var få der mødte op. Opmærksom
på at vi ikke skal konkurrere.

Håndarbejdsskole,
forsamlingshus, sognegård,
multihus, selskabslokaler i
Skalshallen
3. Sporten: Skalshallen med 2
haller, svømmehal, fitness,
skydebane, udendørs
idrætsanlæg,
mountainbikeruter,
vandreruter
4. Bybilledet: Klassisk stationsbymiljø. Station mange
rødstenshuse med præg fra
”dengang” (Ole Holmstrøms
billedserie) enkelte
herskabelige huse i bymidten,
kirke og den smukke kirkegård.
5. Faciliteter: spar købmanden
”med det hele”. Skals bageri og
postbutik, lægehus, tandlæge,
sparekasse, bibliotek, Cafe
posthuset, pizzaria
Børnehaver og vuggestuer – oplysning
om dette
Busforbindelser – reklame for
transporten mellem byerne
Ole Holmstrøm – bor i Viborg har en
billedserie om Skals – er interesseret i
at etablere en slags museum til
udstilling af ……
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Låstrup

Interessant med vandrehjem eller lejrskole – og at
skoler/indlogerende så alt efter behov kan vælge hvor man
ønsker at komme hen.
Vigtigt at drøfte KV som et område/bygning som kan bruges af
alle i Fjordklyngeområdet. Vigtigt at vi er imødekommende
for at borgere fra Skals kommer og bruger stedet. Ser det
som den største udfordring at få Skals borgere til at benytte
stedet. Denne første kontakt ser ud til at være etableret
gennem Fjordklyngens cykelklub, men flere aktiviteter kan
måske iværksættes.
Udarbejde et program til aktiviteter i området, idet lejrskoler ikke
kan forventes at kunne finde ud af hvad der er af gode
aktiviteter i området
Udarbejde et idekatalog som viser og giver forslag til gode
aktiviteter i området, så det er nemt for de voksne at finde
gode aktiviteter – evt. tilbyde en færdig pakke
Ekstra sheltersovepladser og/eller telte, der kan rumme flere, så
der er muligheder for lejrskoler
Tilbyde eller sammensætte en rystesammentur for
overbygningselever/skoleklasser – altså en slags pakkeløsning
Savner større lokaler – så fester/møder/samlinger ikke skal deles
op i flere afdelinger eller afholdes i gymnastiksalen –
udskiftning af væg med foldevæg – kunne gøre det mere
attraktivt for familiefester og samlinger/skolesamlinger.
Renovering af indgangspartiet – så stedet ikke ligner en skole,
men et attraktivt samlingssted – se evt. Taastrup
forsamlingshus.
Overnatning for voksne, når der er lejrskole. Det er de voksne der

Lokale som der kan anvendes af lokale
jagtforeningen for Ulbjerg, Skals, Nr.
Rind etc. - evt. grundlag for etablering af
Jagtforeningen i Fjordklyngen
•

Samarbejde mellem Borup IF og
Værestedet ved at brugere på
værestedet kan anvende arealet på
idrætsbanen. Borup IF lukker også gerne
klubhuset op for brugerne. Kan evt.
nævnes i brochurer og udmeldinger til
lejrskoler. Der kan lånes bolde,
boldbaner og klubhus hvis der er behov
for det.
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skal vælge overnatningssted så mere attraktive sovepladser
kan tiltrække flere – også i forhold til overnattende gæster på
forsamlingshuset
Bevare det store køkken – ikke i den nuværende form, med lave
borde – men i en renoveret form med arbejdsvenlig højde
Omklædningsfaciliteter – det er meget åbent omklædnings- og
baderum – kunne i stedet omdannes til to familierum med
bad, vask, spejl mm, der kan aflåses
Reklame for de andre byers faciliteter – svømmehallen, golf i
lynderup, fodboldgolf, skydebanen etc.
Mulighed for pakkeløsning og mulighed for at mødes med lokale
familier
MTB ruter/stier
Vores område kan sælges på menneskers engagement i området
– kan sælges som en slags ”Kom og mød en lokal familie” –
eller ”Cykl en tur med en lokal guide og få de lokale historier”
eller noget i den retning
Er prisen på Værestedet den rette pris? Værestedet er dyrere en
en spejderhytte men har samtidig faciliteter der ikke
eksisterer i en spejderhytte – eksempelvis mulighed for
aktiviteter i huset og mange aktivitetsmuligheder i området
etc.
Etablering af flere og bedre overnatningsmuligheder
Andre byer i Fjordklyngen skal kunne opleve at Værestedet kan
være udgangspunkt for aktiviteter – hvordan kan vi invitere
mennesker fra de andre områder til Værestedet. MTB kan
være én gruppe.
Kan vi udvikle andre aktiviteter der kan virke samlende på
fjordklyngelandsbyerne
• Værestedet skal fortsat være gratis at benytte hvis en
aktivitet kan gå ind under Folkeoplysende virksomhed – altså
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en slags læringens hus.
Menighedsrådet kan tænkes at der er behov for mulighed for
aktiviteter som f.eks. rollespil/teater – lignende Tante Andantes
hus.
Enghaven kunne være interesse i at Enghaven kan bruges af evt.
brugere af KV.
Forsamlingshuset – det er oplagt at det kunne være fordelagtigt
at benytte KV som overnatningssted i forbindelse med fester.
Oplagt at bruge begge steder samtidig til fester – kan der evt.
laves en pakkeløsning med kombinationer af leje af
værestedet og samtidig lån af gymnastiksal og overnatning –
eller andre pakkeløsninger.
Campinghytte med seks sovepladser kunne måske være en
mulighed som sovepladser i forbindelse med
forsamlingshuset/ekstra voksensovepladser etc.?
Udleje forsamlingshuset som en pakkeløsning hvor KV er et
aktivitetssted og forsamlingshuset er feststedet, så der er
mulighed for at forlænge en fest og/eller konstruere en mere
aktiv fest
Hvis KV bliver et Center for fjordklyngesamarbejdet kan
stensamlingen måske flyttes til KV hvor de kunne blive til
skue for flere mennesker end de er aktuelt – dog skal det
selvfølgelig gøres i samarbejde med andre.
Udgangspunkt for en landsbypedel – evt. KV som base for
servicering af området
Være opmærksom på at KV er hele kommunens lokalitet - KV vil
gerne have bestyrelsesmedlemmer fra flere af Fjordklyngens
område, så bestyrelsen er bredt repræsenteret.
KV har været et aktiv for Muslingefestivalen og for Indvielse af
Kærby bakke – f.eks. ved kagebagning og ved udlån af
køkkenfaciliteter – dette kunne også være et aktiv i fremtiden
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