
	 Nordfjends	 er	 et	 af	 Skive	
Kommunes	 allersmukkeste	
steder.	
	 Bag	det	 blå	 vand	på	 tre	 si-
der	 ligger	 det	 naturskønne	
kuperede	landskab,	der	er	for-
met	af	 istiden	med	sine	man-
ge	dale	og	bakker.
	 Her	leves	det	aktive	liv	i	fæl-
lesskab,	skabt	af	et	dynamisk	
foreningsliv.	
	 Der	 tænkes	 stort	 og	 visio-
nært	 og	 man	 er	 ikke	 bange	
for	at	udfordre	forståelsen	af,	
hvordan	området	skal	udvikle	
sig.
 
·	 Byfornyelse	i	Hald 
·		 Projekt	Fremtidens	 
	 Landskaber 
·		 Udvidelse	af	 
	 Lystbådehavnen	i	Virksund 
·		 Nye	stisystemer 
·		 Renovering	i	de	mange	 
	 små	forsamlingshuse 
·		 Udvidelse	af	den	 
	 lokale	købmandsbutik 

	 Området	 er	 begunstiget	 af	
gode	 kommunale	 tilbud.	 Dygti-
ge	 dagplejere	 er	 klar	 til	 at	 tage	
sig	 godt	 af	 de	 mindste	 børn.	 
Ørslevkloster	 Børneunivers	 er	
med	helhed	og	sammentænkning	
et	 fremragende	 tilbud	 fra	 3	 års	
alderen	 til	 og	 med	 6.	 klasse.	 Æl-
drecenteret	 Bøgely,	 der	 er	 place-
ret	midt	 i	Hald	by,	bliver	gang	på	
gang	rost	for	god		pleje	og	omsorg	
for	beboerne.	

	 Nordfjends	er	et	skønt	sted	og	
Skive	 Kommune	 er	 stolte	 af	 det	
samarbejde	vi	har	med	de	mange	
i	området,	der	gerne	vil	være	med	
til	at	profilere	egnen	som	et	fantas- 
tisk	sted	at	bo	og	leve!		
    Peder Chr. Kirkegård, Borgmester

	 Vi	 flyttede	 til	 Hald	 for	 10	 år	 si-
den.	Hver	dag	nyder	vi	den	smuk-
ke	 natur,	 fjorden,	 stilheden,	 de	
hyggelige	 stier,	 det	 gode	 fælles-
skab	samt	alle	de	gode	aktiviteter	
Nordfjends	byder	på,	for	både	sto-
re	og	små.	Her	er	 ingen	trafikstøj	
og	 vindmøller,	 bare	 masser	 af	
plads	og	højt	til	loftet.		

	 Vi	har	begge	i	perioder	pendlet	
fra	 Nordfjends.	 På	 under	 1	 time	
kan	man	komme	vidt	omkring	–	Vi-
borg,	 Hobro,	 Silkeborg,	 Aalborg,	
Holstebro,	Randers,	Herning	m.fl.	 

	 Byen	har	alt	det,	vi	behøver	i	en	
travl	 hverdag	 som	 børnefamilie.	
Vigtigst	 af	 alt,	 så	 er	 Nordfjends	
et	trygt	sted	at	vokse	op,	og	med	
naturen	og	fjorden	som	legeplads	
bliver	 det	 ikke	meget	 bedre.	 Her	
er	plads	til	alle	og	vi	hjælper	hinan-
den	på	kryds	og	tværs.

	 Drømmen	er	en	båd	i	Virksund,	
så	 vi	 kan	 nyde	 fjorden	 endnu	
mere.	Vores	favorit	steder	i	Nord-
fjends	 er	 Ørslevkloster	 skoven,	
klostret,	 Lundø	 spidsen,	 havnen	
i	 Virksund,	 Ørslevskloster	 sø	 og	
”Lunds	mark”	 i	 Hald	 med	 udsigt	
over	fjorden.		

Kristina	og	Søren	bor	i	Hald	
med	sønnen	Mikkel	på	3	år
og	en	skøn	golden	retriver	der	
ligesom	resten	af	familien	
nyder	den	flotte	natur

 Nordfjends
er i udvikling

  Tryghed og 
 nærhed til 
    familien

	 Alle	gode	eksempler	på	foretag-
somhed	og	glæde	ved	at	medvirke	
til	at	skabe	oplevelser	for	andre.



18 km til Skive 
30 km til Viborg
35 km til Hobro
1 times kørsel fra Aarhus, Aalborg,  
Thisted, Herning, Holstebro... 

	 Vi	er	begge	tilflyttere	og	
faldt	for	15	år	siden	for	om-
rådets	 unikke	natur.	 Vi	 har	
helt	 bogstaveligt	 fjorden	
lige	i	baghaven,	og	vi	nyder	
at	 man	 kan	 ride,	 cykle	 og	
gå	ugeneret	i	timevis	på	de	
utallige	 vandrestier	 i	Nord-
fjends.

	 Børnene	 går	 i	 Ørslevklo-
ster	 Børneunivers.	 Det	 be-
tyder	alt	for	os,	at	området	
tilbyder	 et	 trygt	 og	 aktivt	
børneliv.	 I	 børnehaven	 og	
skolen	kender	alle	hinanden	
og	 i	 den	 meget	 velfunge-
rende	Ørslevkloster	Idræts-
forening	 har	 vores	 børn	

fundet	 deres	 andet	 hjem	
med	 aktiviteter	 som	 fod-
bold,	 håndbold,	 kreacafé,	
parkour,	 badminton,	 gym-
nastik	og	tennis.	Derudover	
er	 børnene	medlemmer	 af	
”Natur	 og	 Ungdom	 Nord-
fjends”,	 som	 hver	 måned	
har	 udendørs	 aktiviteter	
ved	strand	og	skov	for	bør-
nene	i	Nordfjends.	

		 Et	ekstra	plus	er	den	øko-
nomiske	 frihed,	 huspriser-
ne	 i	 Nordfjends	 medfører.	
Vi	bor	helt	fantastisk	skønt	
til	 under	det	halve	af	hvad	
et	 lignende	sted	ville	koste	
i	Aarhus	eller	Randers.

    En aktiv 
pendlerfamilie

Velkommen til  
  Nordfjends 
    - et område i
   udvikling

Maria	og	Kristian	Eskildsen	bor	med	deres	fire	børn	 
på	tolv,	ti,	fire	og	et	år	på	en	nedlagt	landejendom	
i	bakkerne	på	vejen	mod	halvøen	Lundø	 
-	få	hundrede	meter	fra	Bådsgaard	vig.	

Begge	er	akademikere	og	pendler	 
hver	dag	til	Aarhus	og	Randers.

Fællesskab
Nærvær
Tryghed
Venskab
Udvikling

Engagement
Rummelighed

Naturoplevelser
Landsbymiljø
Naturperle
Oplevelser	
Netværk
Glæde	 
Frihed 
Hygge

Skov 
Strand 
Vand
Sport 
Skole
Børnehave
Dagpleje 
Købmand
Vandrestier 
Ældrecenter 
Byggegrunde
Busforbindelser
Kirker	og	kloster
Foreningsliv
Erhvervsliv

Sammen får vi tingene til at ske !se meget mere på www.nordfjends.dk


