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  Her er det 
  nødvendigt, 
  du hjælper til !

Ørslevkloster Idrætsforening (ØKif) er 
omdrejningspunktet i vores lokalområ-
de. Foreningens formål er at samle eg-
nens befolkning om idrætslige og kul-
turelle aktiviteter. Foreningen har 5-600 
aktive medlemmer. Ved hjælp af en stor 
frivillig indsats er vi i stand til at tilbyde 
mange aktiviteter for børn og voksne til 
et rimeligt kontingent. Klubben tilby-
der, at du kan spille fodbold, håndbold, 
badminton, tennis, hockey, dyrke man-
ge former for gymnastik, løb, cykling 
mm. Den frivillige indsats styrker ikke 
kun det sportslige, men også det socia-
le liv i og omkring klubben. Klubben er 
kendt for sit sammenhold og holdnin-
ger til Fair Play, og vi vil altid modtage 
nye udøvere og forældre på en positiv 
og anerkendende måde. Her kan dine 
børn dyrke sunde fritidsaktiviteter un-
der trygge forhold. Vi forventer derfor, 
at du tager medansvar som ØK’er både 
på og udenfor banen. ØKif er en rum-
melig klub med plads til alle, og vi satser 
helhjertet på bredden og giver plads til 
initiativet. Du kan være med til at gøre 

ØKif endnu mere attraktiv med tilbud til 
alle aldre fra børnefamilier til pensioni-
ster. 
 At dyrke sport og deltage i aktiviteter
i ØKif er medvirkende til mange positive 
oplevelser, gennem sociale relationer, 
kammeratskab og fællesskab. Forening- 
en er ikke kun ramme om sportslige akti- 
viteter, men også årets klubfest der ikke 
kun er en fest for de mange udøvere, 
men er også en fest for hele egnen. ØKif 
har stor opbakning fra lokalområdet. 
ØK´s venner og det lokale erhvervsliv 
yder ofte et sponsorat til klubben, hvil-
ket gør det muligt at opretholde de akti-
viteter, der gør ØKif til en attraktiv klub.
 Foreningen er placeret i sammen-
hæng med Ørslevkloster Børneunivers 
og i gå-løbe-cykle-afstand til skov og 
strand, hvilket giver unikke mulighe-
der for udfoldelse af fysisk aktivitet 
med sunde oplevelser. I foreningen er 
vi overbeviste om, at gode rammer for 
foreningslivet er afgørende for, at Nord-
fjends forbliver et godt sted at bo med 
muligheder for at leve en sund livsstil. 
 Vi har et varieret udbud af kvalitets- 
fritidsaktiviteter, og det sociale er i top.
Vi byder med glæde alle velkommen i 
ØKif.
 Dion G. Nørgaard, formand

Lokalt 
foreningsliv i 
Ørslevkloster IF

’Velkommen til Nordfjends’ er udgivet af ØKif. 
Vi ønsker at gøre alle vore borgere i vort område 
opmærksom på de muligheder der findes på 
vor egn - ligesom vi håber at kunne tiltrække 
flere nye borgere...
Vi takker alle sponsorer og foreninger som har 
bidraget til at gøre det muligt at sende denne 
folder på gaden.

God læselyst!

Tilrettelægning og grafisk produktion
Joan Skovgård og Kirsten Ryttergaard
Tryk: Vibla
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Nordfjends er et af Skive Kommunes al-
lersmukkeste steder. Bag det blå vand 
på tre sider ligger det naturskønne ku-
perede landskab, der er formet af isti-
den med sine mange dale og bakker. 
Her leves det aktive liv i fællesskab. Et 
fællesskab ikke mindst skabt af et dy-
namisk foreningsliv i Ørslevkloster IF, 
borgerforeningerne eller en af de man-
ge andre foreninger, der med sine akti-
viteter året rundt skaber gode oplevel-
ser, relationer og venskaber for livet.

Mange i Nordfjends arbejder konstant 
på at gøre egnen til et tiltrækkende 
område for nye borgere. Der tænkes 
stort og visionært, og man er ikke ban-
ge for at udfordre forståelsen af, hvor-
dan området skal udvikle sig.
 Om det er byfornyelse i Hald, projekt 
Fremtidens Landskaber, flot ny sø og 
stisystem i Ørum, udvidelse af Lystbå-
dehavnen i Virksund, eller de genåbne 
stier og broer omkring Ørslev Kloster 
og Ørslevkloster Sø. I Lund, Bøstrup 
og Hejlskov er der fortsat mange gode 
kræfter i og omkring forsamlingshuse-
ne, så de står som samlingssteder for 
arrangementer og fester. Alle gode ek-
sempler på foretagsomhed og glæden 
ved at medvirke til at skabe oplevelser 
for andre...
 Området er heldigvis begunstiget af 
gode kommunale tilbud. Dygtige dag- 
plejere er klar til at tage sig godt af 
de mindste børn. Ørslevkloster Bør-
neunivers er med helhed og sammen- 
tænkning et fremragende tilbud fra 3 
års alderen til og med 6. klasse. Ældre-
centeret Bøgely, der er placeret midt i 

Hald by, bliver gang på gang rost for sin 
gode pleje og omsorg for beboerne. 
 En flot købmandsbutik, der er gået 
imod strømmen på landet og har udvi-
det sin butik, sikrer god og let tilgæn-
gelighed for indkøb af dagligvarer. 
Store virksomheder som Diana Lys, 
Højgaard Planteskole og Jakob Jensen 
Design, samt en række mindre hånd-
værksvirksomheder og landbrug sikrer 
en god og varieret erhvervsstruktur 
og mange gode lokale arbejdspladser.  

 
 
 
Og så er der Refugiet Ørslev Kloster og 
kirken – der både med sin historie og 
som den kulturinstitution og arbejds-
plads stedet også er  –  må siges at være 
hel unik for området.
 Nordfjends er et skønt sted og Ski-
ve Kommune er stolte af det samar-
bejde vi har med de mange i området, 
der gerne vil være med til at profilere 
egnen som et fantastisk sted at bo og 
leve! 
 Peder Chr. Kirkegård, Borgmester

 

Velkommen til Nordfjends
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I tæt samarbejde med vores dagpleje- 
pædagog arbejder vi for jeres barns 
trivsel og udvikling. Vi giver jeres barn 
en hverdag i et nærmiljø, hvor han/hun 
vil føle omsorg og tryghed  og samtidig 
blive mødt, hørt og set. 
 
Vi tilbyder dit barn alderssvarende 
oplevelser. Vi styrker jeres barns 
selvværd, som er så vigtig i livet frem, 
ved at give os tid.
 
Børnene hjælper til ved hverdagens 
opgaver og vi arbejder hele tiden med 
at ”kunne selv”. 

Vi vægter naturen og udelivet højt, 
og dit barn vil derfor stort set være 
ude hver dag. 

Vi deltager årligt i kurser og uddannelse 
for at fastholde og udvikle kvaliteten i 
vores pædagogiske arbejde.

Vi har i gruppen et fælles ansvar for 
alderssvarende aktiviteter i legestuen, 
og vi er i vores planlægning bevidste 
om de seks læreplans-temaer:
Sociale kompetencer ٭
Sprog ٭
Kulturelle udtryksformer og værdier ٭
Barnets alsidige personlige udvikling ٭
Krop og bevægelse ٭
Natur og naturfænomener ٭

Den kommunale dagpleje i Hald
består af fem erfarne dagplejere - fire i Hald og en i Ørum
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Ørslevkloster Børneunivers består af områdets 
skole, SFO og børnehave, og er smukt belig-
gende tæt ved Ørslev Kloster med tilhørende 
skov. Vi har en skole med stort potentiale for 
både historisk og naturmæssigt engagement.
Vi er heldigvis placeret i et område, hvor vi hol-
der sammen og passer godt på hinanden og 
vore fælles værdier.
 Ørslevkloster Børneunivers består af ca 30 
børnehavebørn og 100 skolebørn fra 0.-6. år-
gang og 19 fastansatte medarbejdere. Her er 
plads til mange flere børn, og vi vil glæde os til 
at byde nye familier velkomne.
 I Ørslevkloster Børneunivers har vi som det 
eneste sted i Skive Kommune indført rullende 
skolestart. Det betyder, at børn kan starte i 
skole i januar, i august eller i december det år 
barnet fylder 6 år. For os giver det god mening, 
at børn starter i skole, når de er klar til det. 

 Vi er optaget af gode overgange for børne-
ne også når eleverne efter 6. årgang forlader 
Ørslevkloster Børneunivers, for at fortsætte 
deres skolegang på Højslev skole.
 I vores forholdsvis nye struktur hvor bør-
nehave og skole er sammenlagt, arbejder vi til 
stadighed på implementeringen af vores fæl-
les kultur. Først og fremmest er vi fælles om, at 
lave det bedste tilbud til områdets børn, med 
en rød tråd for trivsel og læring. 
 Vi har et børneunivers, hvor der er plads til 
alle. Vi laver fælles arrangementer - alt sam-
men tiltag som styrker relationer mellem vore 
store og små børn. 
 Vi arbejder tæt sammen med hele lokalom-
rådet og vi nyder godt af en stor opbakning 
herfra.
 Skole- og dagtilbudsleder, Inga Kaastrup
 inrr@skivekommune.dk mobil: 5171 5645

Ørslevkloster 
Børneunivers
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Håndbold
Alle folk, store som små og uanset 
niveau, kan spille håndbold i ØKif. 
Vi har hold fra U4 til senior - har du 
lyst til at spille, så kom og vær med 
til en træningstime...
Træningen foregår på tirsdage og 
torsdage. Børn i SFO og skole bliver 
hentet af træner direkte fra skole 
så de kommer sikkert over vejen. 
Der bliver lagt stor vægt på det 
sociale, og at det skal være sjovt 
at gå til håndbold, samtidigt med 
at man selvfølgelig skal udvikle sig. 
Der bliver afholdt arrangementer 
for de enkelte hold og for alle 
håndboldholdene sammen, så 
klubånden er altid i højsædet. 
Der er altid liv og glæde til 
håndbold i ØKif.
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Vi kan tilbyde fodboldtræning 
for alle aldre lige fra forældre/barn 
til seniorfodbold.
Fodboldafdelingen i ØKif baserer al sit 
arbejde på ærlighed, loyalitet, åbenhed, 
engagement og respekt for andre 
mennesker.
Vi skal kendes på ansvarlighed og klare 
holdninger til god opførsel, såvel på som 
udenfor banen.    
Nye spillere og forældre modtages 
på en positiv og anerkendende måde. 
ØKif er en rummelig breddeklub, hvor 
der er plads til alle fodboldspillere uanset 
niveau. Vi satser helhjertet på bredden. 
Alle hold stiller altid med lovlige spillere, 
dvs. at vi spiller efter DBU´s regler. 
Vi tilstræber at alle ungdomshold 

spiller efter HAK princippet (alle spiller 
mindst en halvleg i hver kamp). Hvis et 
hold ikke har spillere nok, lånes spillere 
fra årgangen under.
Vi vil gerne vinde kampe, men den 
enkelte spillers trivsel og udvikling, 
går frem for resultatet.
Fodboldafdelingen går ind for 
Fair Play både i børne, ungdoms 
og senior fodbold ! Vi arbejder ud 
fra DBU´s holdninger og handlinger.
Træningstider og kontaktinfo på 
trænere findes på okif.dk
 Ved spørgsmål kontakt Joan Skovgård 
	 på	skovgaard@fiberpost.dk

Ørslevkloster IF 
fodboldafdelingen

7



VELKOMMEN TIL NORDFJENDS

Cross dance hvor sveden vil dryppe fra 
din pande samtidig med at der er masser 
af smil, energi og overskud. Stemningen 
vil nå kogepunktet og den gode musik 
gør simpelthen, at man ikke kan stå stille.
Gåholdet hvor du vil opleve den flotte 
og enestående natur i Nordfjends. Vores 
ture vil være på 5-6 km. Derefter mulig-
hed for hyggeligt samvær over en kop 
kaffe og måske en kage. 

Løbehold for begyndere og øvede, hvor 
du vil opleve en sæson med løb og hyg-
geligt samvær. Vil du gerne i gang med 
at løbe eller ønsker du at begynde igen 
efter en pause, vil vi sammen finde det 
niveau der passer til dig.
Forældre-barn hvor formålet er at møde 
andre børn og forældre her fra området. 
Vi vil i et afslappet miljø lege sammen 
med vores børn. Vi skal løbe, høre musik, 
lave redskabsbaner, slå kolbøtter, synge 
lidt og have det sjovt.

Hoppelopper er for friske 4- 5 årige, som 
kan lide at lave gymnastik til højt musik. 
Der skal hoppes, trilles, kravles og slås 
kolbøtter. Der vil blive brugt redskaber-
baner og meget mere. 
Parkour n danceleg hvor børnene skal 
svinge sig fra tov til tov, stå på hænder 
og udfordre egne mentale grænser. 
Pigerne vil øve Dance moves, som skal 
få rytme i kroppen og sveden til at trille.  
Forhindringsbanen skal gennemføres. 
Sjov, dans og leg. 
Til Spring får du mulighed for at lære 
nogle seje spring, få dig rørt og have det 
rigtig sjovt. Vi skal lege, springe og lære 
små serier. 
Power gym er et hold for dig, der vil i god 
form, styrkes, strammes op og have sved 
på panden. Vi mixer forskellige typer af 
fitness og skal blandt andet arbejde med 
redondobolde, elastikker, vægte, step-
bænke og selvfølgelig egen kropsvægt.
Deltager man i Ældreidræt og minidata 
er vinterhalvåret fyldt med sjove idræts-
aktiviteter. Du får rørt alle led, muskler 
og lattermuskler. Spil badminton, 
boccia, boldkast, tæppecurling eller 
’lær med pc og iPad’. Vi hygger med 
kaffe, rundstykker og sang. 

Gymnastikafdelingen 
i ØKif tilbyder gymnastik 
til alle aldersgrupper, 
unge som ældre...

8



VELKOMMEN TIL NORDFJENDS

I ØKif har vi en veletableret badminton-
afdeling med ungdomsspillere i alderen 
fra 6-18 år og en række seniorspillere på 
motionistplan. 
Ungdomsspillerne fordeles på hold for-
trinsvis efter niveau, men der 
kigges dog også på alderen, da vi i ØKif 
vægter det sociale højt. 

Der er tilknyttet voksne, kompetente træ-
nere til klubben, som man trygt 
kan overlade sit barn til. 

Udover den ugentlige træning har 
vi tilmeldt hold til turnering - her får spil-
lerne følelsen af at være en del
af et hold. Spillerne kan desuden 
også deltage i stævner individuelt 
landet over - der er som regel stor tilslut-
ning til de lokale stævner. 
Klubben arrangerer desuden 
selv to stævner i løbet af året 
- et begynderstævne i november 
og ØK-Open i februar måned. 

Hvert år holder vi i forbindelse med jul og 
sæsonafslutning en lidt anderledes og 
sjov træning, hvor der afsluttes med 
mad og drikke for spillerne. Badmin-
tonudvalget kan derudover godt finde på 
at arrangere andre badmintonoplevelser 
for spillere og evt. med familie,

På motionistsiden er der stor tilslutning
i alle aldre, fordelt på mulige spilletider i 
ugens løb. Udvalget arrangerer i løbet af 
sæsonen en aften hvor der kæmpes på 
tværs af banerne.

Vi glæder os til at byde velkommen til nye 
spillere unge såvel som ældre. 
Her er plads til alle.

Badm
inton i 

Ørslevkloster 
Idræ

tsforening

9



VELKOMMEN TIL NORDFJENDS

 

Det vil glæde os i Ørslevkloster og Ørum 
kirker, hvis vi må være med til at berige 
din tid i vores sogne.
Sidst i februar, maj, august og november 
udkommer Sogne- og Kirkebladet. Den 
er også lagt frem i kirkerne og på Ældre-
center Bøgely, Hald. Her kan du læse om 
planlagte gudstjenester, koncerter, fore-
drag og lignede. De fleste arrangementer 
har også tid til fællesskab over en kop 
kaffe. Det gælder også gudstjenesten. I 
en forsøgsperiode er kaffebordet erstat-
tet af frokost i sognehuset en gang om 
måneden. Desuden tilbydes følgende:

Besøg
Sognepræsten kommer gerne forbi til en 
kop kaffe og snak.

Netværks grupper
Kontakt sognepræsten hvis du har lyst til 
at være med i en fortrolig gruppe, hvor 
man støtter hinanden i livet udfordringer 
og drøfter afsnit fra det nye testamente.

Sangcafe
En gang om måneden er der åben sang-
cafe på Ældrecenter Bøgely, Hald. Kaffe, 
sang og god stemning venter.

Babysalmesang
De små poder elsker en musikalsk tid i 
kirken og forældrene nyder de smås glæ-
de og hinanden. Kontakt organisten for 
info. Eventuelt gennem sognepræsten

Tumlesalmesang
I samarbejde med dagplejemødre laver 
organisten musikalsk legestue

Fest og sorg
Vi ønsker at skabe festlige og højtidelige 
rammer omkring livets store begivenhe-
der med dåb, konfirmation, vielse og be-
gravelse. 

Kontakt
Du er altid velkommen på hjemmesiden 
www.sogn.dk/oerslevkloster/
eller www.sogn.dk/oerum-skive/
skrive til orslevkloster.sogn@km.dk
og oerum.sogn.skive@km.dk 
eller ringe til sognepræsten, 
Jeppe Jensen på tlf. 9753 8019.

Det sker i din kirke

Velkommen
til området!
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Bag klosterets store 
hvidkalkede mure... 
 
Ørslev Kloster, der er omgivet af græsenge  
og Kvindsnapskoven, er ikke til at komme 
udenom, når man bevæger sig rundt i Nord-
fjends. Det gamle hus udgør, sammen med 
kirken og hovedgården, et omdrejningspunkt 
for vores egn gennem mange generationer. 
For 100 år siden blev det gamle gods opløst 
og herregården blev delt op i de tre selv-
stændige enheder omkring den store gamle 
gårdsplads, som stadig fornemmes. 

De gamle klosterbygninger og Portnerboli-
gen/forpagterboligen ved indkørslen udgør 
Arbejdsrefugiet Ørslev Kloster, som er blandt 
de ældste og mest kendte i Norden og Euro-
pa. Her er siden 1969 givet husly til alver-
dens mennesker med alle mulige baggrunde. 
Mange tror, at der altid er tale om forfattere 
og kunstnere, men hovedparten af gæsterne 
er forskere. En ting har de dog til fælles alle 
sammen: Ønsket om at finde et hul i hver- 
dagen og arbejdslivet, hvor de kan fokusere 
på og koncentrere sig om et projekt. 
Klosteret er den perfekte ramme til at 
trække sig tilbage i og hellige sig et arbejds-
projekt og få noget fra hånden - væk fra byen, 
kontoret og overspringshandlingerne. 
Arbejdsrefugiet og bygningerne er en vigtig 
del af Danmarks kulturarv, som der arbejdes 
hårdt på at passe på - og udvikle til gavn for 
så mange som muligt. 

En opgradering af klosterets omgivelser til 
gavn for alle os, der bor her - og til gavn for 
dagplejere, skole og børnehave i Nordfjends 
samt klosterets egne gæster. Alle er mere 
end velkomne til at benytte Kvindsnapsko-
ven og parken udenom arbejdsrefugiet, 
til at gå ture i, mødes til picnic, løb, til at 
samles ved snekken i skoven eller bare 
nyde stilheden. 

Hvis klosteret ikke har noget at tilbyde os, 
som bor i området, så har vi ingen  
eksistensberettigelse. Det er derfor, 
vi laver stier, bænke, danseplads, vinmark 
og forskønner området med nye frugttræer, 
bær- og nøddebuske - så der er noget at 
smage på og opleve det meste af året - og vi
laver julemarked op til jul. Når vi skriver 
’vi,’ er der for det meste tale om den store 
gruppe frivillige lokale kræfter, som hjælper 
til med stort og småt. 

Er der noget, som alle klostergæsterne 
gentagne gange omtaler, så er det oplevelsen 
af et aktivt lokalområde, hvor folk er venlige 
og imødekommende - både ved købmanden, 
på gaden eller når gæsterne er på afveje et 
eller andet sted i landskabet. 
Vi er glade for at vi kan være med til at 
give børnehaven og skolen nogle andre 
muligheder til leg og undervisning, 
som man normalt ikke har adgang til. 
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Flemming Larsen 
Hejlskovvej 1 - 7840 Højslev 

Tlf. 9753 8504 - Bil 2177 7876

Gratis og grøn energi fra jorden, luften og vandet
Energieffektive varmepumper fra Bosch

Bosch luft/vand og jordvarmepumpe
Compress 7000i AWM/LWM
Varmepumper - Behagelig varme 365 dage om året.
Hele året, også om vinteren og når solens stråler 
er næsten væk, kan en varmepumpe levere præcis 
den komfort du har brug for, da naturen er en 
gigantisk energikilde. Selv ved lave udendørstem-
peraturer indeholder jorden og luften meget store 
energimængder, som vi i dag udnytter til opvarm-
ning og varmt vand. Bosch varmepumper er blandt 
de mest effektive varmepumper på markedet og 
arbejder så effektivt, at der altid vil være behagelig 
varme 365 dage om året. Varmepumpen er en del 
af Smart. Design. produktserien.

Ring for tilbud
Tlf 96875500

www.damoghovgaard.dk
Jens Hovgaard

GARANTI

Varmepumper

Fjernstyr din 
varmepumpe 
med Bosch app.

Udedel til 
luft/vand varmepumpe

Indedel til jordvarmepumpe og 
luft/vand varmepumpe
Fåes i sort eller hvid

A+++

AL
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Stien rundt om Ørslevkloster Sø er 
ca 3,5 km lang, og byder på varierede 
naturoplevelser og smukke udsigter. 
Store dele af strækningen har karakter 
af trampesti på våd-eng, hvorfor gummi-
støvler anbefales i regnfulde perioder. 
 Stien starter ved rastepladsen på 
sydsiden af Hobrovej ca. en kilometer 
vest for Virksund. Nede ved søen går 
man venstre om søen hen over en træbro 
over vandet og gennem rørskoven. 

 Søens rørskove er gennem hele som-
meren hjemsted for masser af ynglende 
svaner, rørsangere, ænder, gøg, lappe- 
dykkere og blishøns. I sensommeren 
samler højrøstede stære sig i rørene 
og flyver sort sol i miniformat. 
 Om vinteren holder blandt andet trold- 
ænder, hvinænder og gæs rast på søen. 
Tag venligst hensyn til fuglene! 
 Øst for træbroen fortsætter stien 
gennem krat, over et gammelt hede-
område, gennem granskov og langs en 
markvej med glimtvis smukke udsyn over 

både fjord og sø. Ved søens sydende er 
der markeret, hvor stien går ned på vest-
sidens eng. Engens varierende karakter 
gør, at den er hjemsted for usædvanligt 
mange forskellige plante- og græsarter, 
fx. læge-baldrian, angelik, knoldet mjødu-
rt og vandmynte. 
 Der er desuden mulighed for at plukke 
vilde hindbær og brombær. Tag også et 
smut op ad skræntens overdrev og nyd 
udsigten over sø og fjord. 

 Stien er etableret på frivillige private 
lodsejeres jorde som en trampesti, så hold 
hunden i snor og lad hesten og cyklen 
blive hjemme. Tag til gengæld gerne 
kikkerten, floraen og en kande kaffe med. 
Bord-bænke-sæt på vestsiden af søen 
må gerne benyttes, så længe der 
ikke efterlades affald. 

Stien omkring Ørslevkloster Sø
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TØMRERFIRMAET SKOVGÅRD ApS                 

                    

 

TLF: 27518367 

v/Brian Skovgård, Ørslevklostervej 99, Hald 

Mobil 27518367  mail: skovgaard1@fiberpost.dk 

Alt i tømrerarbejde udføres.      Ring for tilbud 

 

 

 

 

Alt i tømrerarbejde udføres 

v/ Allan Rasmussen · Hobrovej 44 · 7840 Højslev

v/ Allan Rasmussen · Hobrovej 44 · 7840 Højslev

Anlægs/Entreprenørarbejde
• Nyetablering, omforandring af grønne områder
• Flisearbejde og brolægning samt støbearbejde
• Nyetablering og reparation af kloak
• Kørsel med rendegraver, minigraver og minilæsser

Ring på telefon
21 69 92 09
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Foreningens formål er at fremme 
og varetage det sociale og kulturelle 
liv i Hald og omegn, samt at drive 
forsamlingshuset og anlægget. 
 
Dette udmønter sig bl.a. i følgende:
 Borgerforeningen står for område- 
fornyelser som f.eks. etablering af ny 
belægning og bytorv ved købman-
den, og p.t. er byporte med søjletræ-
er under etablering. Et nyt borgerhus 
forventes at stå klar i foråret 2018.
 Foreningen afholder traditionelle 
arrangementer såsom Skt. Hans 
fest, sommerfest, julebasar samt 
running dinner.
 I løbet af året afholdes der 4-5 
fællesspisninger, hvor det frivillige 
engagement spiller en væsentlig 
rolle.

 

 Borgerforeningen råder over Hald 
forsamlingshus, der som nævnt bli-
ver til et borgerhus i 2018. Ligeledes 
råder foreningen over Hald anlæg.
 Ved festlige lejligheder opsættes 
flagallé gennem byen, og i december 
bliver julebelysning sat op af forenin-
gen.

Desuden henvises til borger- 
foreningens hjemmeside 
www.haldborgerforening.dk

   Hald 
Borger- 
 forening
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P.J. Auto
Ørslevklostervej 148, Hald.
 7840 Højslev - Tlf. 9753 8685

- dit lokale autoværksted

  Vi passer godt på din bil !

Service ogreparation afALLE bilmærker- også inden forgarantiperioden !

Dit lokale
autoværksted
- hvor nøgleordet er tillid
 3 års garanti på ALLE 

   nye reservedele
 Stenslags reparation og 

   autoruder
 A/C og klima
 Synsklargøring
 Alt i dæk og fælge

Erik Andersen 
Hejlskovvej 50

DK-7840 Højslev
Tlf. 9753 8005

- se flere billeder på
www.hoejgaardplant.dk

Ørslevkloster Skov
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Lund Forsamlingshus

Lund
Solen i Øst ‐ tæt ved  ord og sø

Her fi nder du dejligt bycentrum med fl ot boldbane, bålplads, Autocamperplads og 
s��n lu��et �udestue� � l �ri a�  eny� else � �er� l �orefi ndes �elt nybygget o� entlig 
toiletbygning. Dejligt forsamlingshus med plads � l op � l 100 mennesker, hvor der 
o� e arrangeres ��llesarrangementer� �i �ar et godt landsbymilj� med et godt sam�
menhold.  For at følge med i, hvad der sker i byen, så � lmeld dig vores mailingliste 
på mail � l: lundforsamlingshus7840@gmail.com og � lmeld dig Facebookgruppen: 
Lund (7840).

Velkommen !!!

Bestyrelsen for Lund forsamlingshus 

Her finder du dejligt bycentrum med flot boldbane, bålplads,  
autocamperplads og skøn lukket ”udestue” til fri afbenyttelse - hertil  

forefindes helt nybygget offentlig toiletbygning.  
Dejligt forsamlingshus med plads til 100 mennesker, hvor der ofte  
arrangeres fællesarrangementer. Vi har et godt landsbymiljø med  

et godt sammenhold. For at følge med i hvad der sker i byen,  
så tilmeld dig vores mail-liste på mail: lundforsamlingshus7840@gmail.com  

og tilmeld dig Facebookgruppen: Lund (7840).

Velkommen!!!!
Bestyrelsen for Lund Forsamlingshus
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Virksund Camping 
Sundvej 14, Virksund 

7840 Højslev 
Tlf. 9753 9142

virksundcamping.dk
info@virksundcamping.dk ...skal du tættere på vandet, bliver du våd !

Tina von Hirsch
Strandetvej 39 7840 ٭ Højslev

Tlf. 4078 0800

Special massage     
Zoneterapi       
Kosmetisk akupunktur
Akupunktur til fertilitet
Kranio sakral terapi (hest)
Led mobilisering (hest)
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Hejlskov
 	forskellige	de	med	landsby	lille	Den	٭
	 artede	og	vidtfavnenede	beboere	-	en		
	 skøn	blanding	af	børn,	unge	og	ældre 
kontakt	tæt	relativ	med	størrelse	En	٭
		,forsamlingshus	traditionel	Velfungerende	٭
	 hvor	primært	byens/områdets	beboere
	 mødes	til	fælles	aktiviteter
 	med	bebyggelse	landsby	Traditionel	٭
	 originale	ejendomme	-	ingen	nyopførte		
	 parelhuse
	,terræn	kuperet	i	naturområde	Fantastisk	٭
	 tæt	på	den	dejlige	Limfjord,	midt	i	skov	
	 og	lyngklædte	bakker
 Viborg	og	Skive	mellem	midt	Placeret	٭
 	,skole	idrætsforening,	til	afstand	Kort	٭
	 børnehave	og	kirke 
 km	3	ca	-	Hald	i	dagligvarer	af	Indkøb	٭
 
	 Se	iøvrigt	på	hjemmesiden:	
	 www.hejlskov.mono.net
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KØBMANDEN I HALD
v/Jan & Niels Würtz

Ørslevklostervej 107 - Hald - 7840 Højslev

Åben alle ugens dage fra kl. 7.30-19.00

TIPS ٭ LOTTO ٭ HÅNDKØBSUDSALG 
GLS + DAO ٭ PAKKELEVERING
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Bøstrup er en 
landsby beliggende 
midt i naturen 
ved skov, sø og fjord...

Fællesskab 
omkring 

forsamlingshus 
og legeplads

Det gamle gadekær 
er legepladsen 
i Bøstrup

Trygt og hyggeligt miljø. 
Bussen kører gennem Bøstrup 
til skolen i Ørslevkloster, 
til Højslev og Skive.
Kun 25 min til motorvejen.

Bøstrup
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Mobil 30 49 90 40
Mail: cfrohns@gmail.com 
www.cfrohn.dk

Fiskbækvej 9, Ørslevkloster 7840 Højslev

Se www.cfrohn.dk for åbningstider og tilbud

Kig ind

Mangler du buketter,
begravelsesbinderi eller
dekorationer hjælper vi gerne.

Kontakt os - så er vi klar.

Mobil 30 49 90 40
Mail: cfrohns@gmail.com 
www.cfrohn.dk

Fiskbækvej 9, Ørslevkloster 7840 Højslev

Se www.cfrohn.dk for åbningstider og tilbud

Kig ind

Mangler du buketter,
begravelsesbinderi eller
dekorationer hjælper vi gerne.

Kontakt os - så er vi klar.

Mobil 30 49 90 40
Mail: cfrohns@gmail.com 
www.cfrohn.dk

Fiskbækvej 9, Ørslevkloster 7840 Højslev

Se www.cfrohn.dk for åbningstider og tilbud

Kig ind

Mangler du buketter,
begravelsesbinderi eller
dekorationer hjælper vi gerne.

Kontakt os - så er vi klar.

Mobil 30 49 90 40
Mail: cfrohns@gmail.com 
www.cfrohn.dk

Fiskbækvej 9, Ørslevkloster 7840 Højslev

Se www.cfrohn.dk for åbningstider og tilbud

Kig ind

Mangler du buketter,
begravelsesbinderi eller
dekorationer hjælper vi gerne.

Kontakt os - så er vi klar.

Mobil 30 49 90 40
Mail: cfrohns@gmail.com 
www.cfrohn.dk

Fiskbækvej 9, Ørslevkloster 7840 Højslev

Se www.cfrohn.dk for åbningstider og tilbud

Kig ind

Mangler du buketter,
begravelsesbinderi eller
dekorationer hjælper vi gerne.

Kontakt os - så er vi klar.

Mobil 30 49 90 40
Mail: cfrohns@gmail.com 
www.cfrohn.dk

Fiskbækvej 9, Ørslevkloster 7840 Højslev

Se www.cfrohn.dk for åbningstider og tilbud

Kig ind

Mangler du buketter,
begravelsesbinderi eller
dekorationer hjælper vi gerne.

Kontakt os - så er vi klar.

Øgaards Haveservice
Alt i have og anlæg!

Christoffer	Ø.	Andersen 
Tlf. 2785 0794
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...med både skov, Jordbro Å samt de 
nyanlagte Jordbro Engsøer beliggende i 
Nordfjends i Skive kommune på grænsen 
til Viborg kommune. 
En skolebus bringer børnene til Ørslev-
kloster Børneunivers og der er gode bus-
forbindelser til Skive og Viborg. Med 15 
km til Skive, 20 km til Viborg og 38 km 
til motorvejen ved Hobro, ligger området 
meget centralt for mange arbejdspladser, 
indkøbsmuligheder og andre aktiviteter.
Området er under udvikling. I 2016 blev 
de nye Jordbro Engsøer indviet. Dette sat-
te gang i lysten til at udvikle og forskønne 
hele området - for at tiltrække nye bebo-
ere, turister, men ikke mindst til gavn og 
glæde for områdets nuværende beboere. 

Ørum Kultur- og Landsbyforening har 
travlt med udvikling og byforskønnelse, 
og er desuden ansvarlig for afholdning af 
forskellige arrangementer.
Ørum Forsamlingshus - Det ottekan-
tede forsamlingshus blev bygget i 1883 
med henblik på foredragsarrangementer 
og bestod oprindeligt kun af en gang og 
den ottekantede sal. Huset er siden ud-
bygget af flere omgange og fremstår i dag 
tidssvarende med nødvendige faciliteter. 
Jordbro Engsøerne blev indviet 2016. De  
nye søer dækker ca. 115 ha. Målene med  
projektet er: at reducere kvælstofudled-
ningen til Hjarbæk Fjord, at genskabe 
naturlig hydrologi i området, at sikre og 
forbedre forholdene for den lokale flora 

og fauna, at muliggøre afgræsning på de 
ikke vanddækkede arealer efter projektet 
er gennemført, at fastholde eller eventu-
elt øge de rekreative muligheder i områ-
det. 
Området er blevet en naturmæssig perle 
med mulighed for at se de mange vand- 
og vadefugle i og omkring søerne. Der er 
anlagt en sti halvvejs omkring den store 
sø, og i løbet af det kommende år forven-
tes anlagt parkeringspladser, borde, bæn-
ke, madpakkehus samt fugleskjul.
Foruden området ved de nye vådområder, 
er der også rig mulighed for at vandre, 
løbe og cykle på markvejene omkring 
Ørum.

Se i øvrigt:
Youtube: Sdr. Ørum - En lille landsby 
i det Midt-og Vestjydske af Danmark 
af Solveig Sigaard
Skive Kommunes Facebook side: 
filmen Jordbro Engsø.

Ørum er et dejligt naturområde...
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kataloger
roll-up

digital print
visitkort

brochurer

Jegstrupvej 4M • 7800 Skive
kontakt@vibla.dk • www.vibla.dk

Tlf. +45 70 26 63 00

kataloger
roll-up

digital print
visitkort

brochurer

Jegstrupvej 4M • 7800 Skive
kontakt@vibla.dk • www.vibla.dk

Tlf. +45 70 26 63 00
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Virksund er navnet på det sted, som både 
adskiller landsdelene Fjends og Himmer-
land samt farvandene Lovns Bredning og 
Hjarbæk Fjord.
	 Stedets	 historie	 går	 helt	 tilbage	 til	
både stenalder, bronzealder og vikin-
getid.	 Dette	 er	 fortalt	 ved	 arkæologiske	
fund og de dyssehøje, som stadig kan ses 
i landskabet. Meget af det gamle er stadig 
bevaret, hvilket ses på havnens idylliske, 
gamle	fiskerskure,	bedding	og	den	genop-
førte færgebro. 
	 Virksunds	 placering	 ved	 fjorden	 gør,	
at mulighederne for naturoplevelser er 
mange.	Det	er	oplagt	at	opleve	området	

på cyklen ad små hyggelige veje, måske 
med overnatning i shelter i det gamle 
tanghus.	 Har	 man	 lyst	 til	 at	 medbringe	
egen båd eller kajak, kan disse let søsæt-
tes	 ved	havnens	 slæbesteder.	Dette	 kan	
også foregå på stranden ved odden, hvor 
sandstranden	 indbyder	til	afslapning,	en	
dukkert	eller	fiskeri.

At der er tale om et yndet område i som-
merhalvåret, ses af de mange turister, 
der	 gæster	 Virksunds	 mange	 rekreative	
tilbud.	 Her	 er	 campingplads,	 masser	 af	
sommerhuse, cafe, kro og lokalhistorisk 
museum.

OM VIRKSUND
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Resenvej	77	-	7800	Skive

Snekken, Ørslevkloster Skov
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KØB EN  
BYGGE-
GRUND 
I HALD

I Hald findes et område omkring 
Søndertoften der er udstykket til  
byggegrunde. Området er med 
nyere huse og under stadig 
udvikling. Grundene sælges 
gennem Skive Kommune. 
 
På www.skive.dk - søg under 
byggegrunde - her kan man altid 
se de aktuelle grunde der er  
sat til salg...
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18	km	til	Skive 
30	km	til	Viborg
35	km	til	Hobro

Velkommen	til	Nordfjends...	lige	midt	i	Jyllands	hjerte	!

Følg	med	på	nordfjends.dk	og	okif.dk


