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Store udvalg i
• TRÆLAST

• VÆRKTØJ - BESLAG
• BYGNINGSARTIKLER

97 59 23 11
Telefax 97 59 28 59

E-mail: dtb@dtb-durup.dk
www.dtb-durup.dk

THORUM BLIK
-håndværk til tiden

Torben Dahl
Østerled 9, Selde, 7870 Roslev

Tlf. 3051 0424

Alle formere for inddækning - Kviste Tagrender Skorstene

SPISESTED M/UDSIGT
STOR GAVEBUTIK
SELSKABER (80 PERS)
OVERNATNING I HYTTER

Åben fra kl. 11.00
alle dage i juni, juli, august
samt weekends 9/4-31/5
10 km fra Eskov Strandpark

Sundsørevej 4, 7870 Roslev
Tlf. 9757 8133 

v/færgen til Hvalpsund
www.sundsoerehus.dk



Orientering fra bestyrelsen
Da det er sidste Eskov Nyt der udsendes i år, vil bestyrelsen gerne se lidt
tilbage på, hvad vi har arbejdet med i det forløbende år.
Året startede som bekendt med en lang vinter, men da foråret kom,
begyndte de aktiviteter, vi havde planlagt at tage form.
Skive Kommune fik lavet pumpestation og nedgravet trykledning til
renseanlægget i Branden. Vores eget renseanlæg blev sløjfet, og områ-
det planeret, så det var klar til Eskov projektet.
Foråret gik med de sidste forberedelser på projektet, så det kunne være
klar til godkendelse på generalforsamlingen i maj.
Efter godkendelsen blev hele projektet sat i gang.
(Læs særskilt artikel andet sted i bladet)
Hele sommeren er gået med færdiggørelse af projektet, og sidste hånd
blev lagt på værket med plantning af træer i uge 42.
Det har været et kæmpe arbejde, og især Verner og Jens har trukket det
store læs, men også de frivillige fra området har lavet en kæmpe arbejds
indsats. 
Bestyrelsen synes, at selv om det har været et stort arbejde, så er resul-
tatet blevet et fantastisk løft for hele området. Bestyrelsen vil her i efter-
år/vinter begynde overvejelserne om, hvordan vi får forskønnet nedkørel-
sen til området ( Kystvejen ), og legepladsen trænger også til et større
eftersyn.

Mvh.
Bestyrelsen
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Grønning Smede- og Maskinforretning K/S
v/Peter S. Dam og Peter Mejlhede – Aut. Deutz Fahr-forhandler

ALT I SKOV-HAVE-PARK MASKINER
AUTORISERET HUSQVARNA OG MTD 

FORHANDLER

Åkjærsvej 86-88
Grønning
7870 Roslev

Tlf. 97 58 40 08
Fax 97 58 41 11
www.gronningsmede.dk

Mobil:

Peter Dam       22 29 09 64
Peter Mejlhede 29 91 82 81



Eskov projekt

Så er vi kommet rigtig godt i gang med vores projekt, ja vi mangler fak-
tisk kun beplantning, informationstavle og lidt små ting.

Dejlig der sker noget nu, efter at vi har arbejdet med vores projekt i
næsten to år på skrivebordet. Der skulle lægges budgetter, søges penge
hjem og indhentes byggetilladelse. Der var faktisk mange ting, der skulle
ordnes, inden vi kunne starte. 

Vi har fået en ny handicapvenlig badebro, handicapvenlig gangsti fra p-
plads til badebro, bålhytte, som ligeledes er handicapvenlig, borde og
bænke, skraldespande, handicap toilet, tre handicapvenlige shelters,
beplantning og så har vi fået lavet el igen ved toiletbygningen (det el vi
havde, var noget vi fik fra rensningsanlægget, så da den blev nedlagt,
mistede vi også el til den gamle toiletbygning). 

Vi havde aldrig fået alt dette lavet, hvis vi ikke kunne søge penge hjem,
så vores område fremover kan være rigtig attraktivt for turister, ja for os
alle sammen. 

De som har givet er,
Friluftrådet (tips og lotto) 100.000 kr.
L.O.A. (lokale og anlæg) 100.000 kr.
LAG Skive (EU) 100.000 kr.
Landsbyudvalget 190.000 kr. 
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Hele projektet har en pris på 733.000 kr. plus mindst 200 frivillige
arbejdstimer.

Skive Kommune har været os en kæmpe hjælp, særlig vores samarbejds-
partner Anders Rask, han har virkelig gjort et kæmpe stykke arbejde,
særlig når vi virkelig var kørt fast i noget, som vi ikke kunne komme
videre med, kæmpe tak til ham. 

Penge skal der til, MEN der skal også noget frivillig arbejdskraft til. Vi har
i vores projekt sagt, at vi ville bruge mindst 200 timer. Der er brugt 200
timer, men der er også brugt meget meget mere, og hvis vi ikke havde
haft alle de frivillige til at hjælpe os, havde vi aldrig fået det hele op at
stå, derfor vil bestyrelsen gerne sige mange tak, til alle der har hjulpet
os.

Der vil blive indvielse af det hele til foråret. Dato vil komme lidt senere i
Eskov nyt, og på vores hjemmeside.

Vi håber, at vi alle vil få noget rigtig meget glæde ud af vores nye ting og
vores dejlige område.

MVH
Bestyrelsen
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Layout og produktion: 
Demuth Graphic
Oplag: 340 eksemplarer

Eskov Nyts redaktion:
Bestyrelsen

Bestyrelsen er ansvarshavende.

Deadline for næste nummer er
15. januar 2011.

JC MALERFIRMA
Alt malerarbejde udføres!
Tlf. 2513 3124

Floutrupvej 1 . Selde
7870 Roslev

N.S. Montage - Junget
v/Niels Chr. Sørensen

Fjordvej 93, 7870 Roslev

Jeg udfører mindre opgaver og sælger reservedele.
Kun efter aftale på tlf. 2016 1701 - 9759 7074

Ved større opgaver henviser og samarbejder jeg med Kims VVS aps, tlf. 9759 7102

Støt vore annoncører
– de støtter os ...

Hunde SKAL FØRES I SNOR
uanset om det er vinter 

eller sommer

Fra Eskov Strandpark Vandværk
Vinteren nærmer sig hastigt, så husk at lukke for
vandet til sommerhuset i brønden og sørge for at få

tømt vandinstallationerne.
Hæld lidt frostvæske i gulvafløb, vandlåse og
toiletkumme. Det er både dyrt og ærgerligt,
hvis et vandrør frostsprænges.



Sankt Hans festen 2010
Lørdag den 19. juni afholdt grundejerforeningen den årlige Sankt Hans
fest.
Efter sidste års succes, havde bestyrelsen i år lejet et større telt, så alle
kunne sidde indenfor i tilfælde af dårlig vejr. Men vejret var heldigvis rig-
tig godt, og der blev grillet og hygget i teltet til langt ud på aftenen.
Der var knap så mange deltagere som sidste år, men det skyldtes nok,
at vi var i en svær konkurrence med VM i fodbold.
Lige som sidste år var det Skives forhenværende borgmester der holdt
båltalen. Talen kommer her i sin fulde længde.

ESKOV STRANDPARK
19. juni 2010

Mange tak for invitationen - jeg er glad for, igen i år - at få mulighed for i fællesskab
med jer, at nyde den danske midsommer i en dejlig og smuk natur med fine huse i
Eskov Strandpark ved Junget Øre, hvor også blæsten kan gå frisk over Limfjorden.

Digteren Thøger Larsens "Du danske sommer, jeg elsker dig" var indledningen til min
midsommertale sidste år.

Også i år vil jeg indlede med et par vers af en dansk digter:

Hver gang en sommer igen kommer dragende,
dvælende, farende hen, 
er det som kom man i dybet af dagene 
hjem til sin hjemegn igen.

Ude i verden, hvor jorden og himlene
skifter i ukendte skær,
længes man ind i sit øriges svimlende
verden af lunerigt vejr.

Åh, at forundres og komme på luftende, 
let som et løvetandsfrø
ned i det syngende, susende, duftende
græs på en sommergrøn ø.

Her er man hjemme, hvor stormen og vindende
solen og skyerne går,
midt i det "nu", som er selve den rindende
tråd mellem aldre og år. Piet Hein
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Flot, fin poesi - (versene er endnu smukkere, når ordene synges ....)

Her er I hjemme, her er I midt i det "nu", som er selve den rindende tråd mellem aldre
og år.

På fornem vis er I med til at præge og værne om det syngende, susende, duftende
græs på en sommergrøn halvø.

For kort tid siden kunne vi ved et offentligt møde i Skive Folkeblads kantine møde to
politikere, et ungt tidligere folketingsmedlem nu medlem af Europa-Parlamentet, Jens
Rohde, fra partiet Venstre og et noget ældre nuværende medlem af Folketinget og af
Viborg Byråd, tidligere oberst Jens Christian Lund fra Socialdemokratiet.
Chefredaktør Ole Dall kunne efterfølgende skrive i bladets leder : at de to politikere
var forbavsende enige om, at Folketinget ikke beskæftigede sig med det : 
"Egentlige".

SIDE 2

Jens Rohde og Jens Christian Lund fremførte en række eksempler på, at Folketingets
arbejde i al for høj grad efterhånden bestod i, at bruge tid og kræfter på at finde ud
af, hvad de andre i Tinget sagde forkert eller udførte forkert - at det efterhånden gik
op i madpakker og kvinders påklædning - i stedet for at beskæftige sig med det 
"Egentlige".
At mange politikere bruger deres tid på selv-iscene-sættelse, spin - fejlfinding og kon-
trol.
Ak-ja !

DET EGENTLIGE : .... målet for vores samfund .....

......... målet er et rart, retfærdigt, mildt, oplyst, musisk, kærligt, skægt, kunstnerisk,
menneskeværdigt, levende, meningsfyldt, ligestillet, medmenneskeligt, medfølende
samfund !
Og styringen mod dette mål sker ikke bare efter love.
"Den egentlige styring er styring med regler, hvis overtrædelse ikke medfører krimina-
lisering; det vi kalder moral. I den forstand styrer vi hinanden"

Citat fra Villy Sørensen : Forsvinder solidariteten, fremmaner vi det autoritære styre.

"Det er Løgstrup, der gik ud fra, at vi har medmenneskers skæbne i vores magt. Deri
ligger jo, at vi alle sammen på en eller anden måde udøver magt og at magt gennem-
syrer menneskelivet fra øverst til nederst, ikke bare på magtplanet, men også på det
mellemmenneskelige plan."

Det medmenneskelige, medfølende, kærlige, skægge, værdige, oplyste og milde sam-
fund styres kort sagt af menneskers moral, 

at vi opfører os ordentligt !

At opføre sig ordentligt !
Det ved vi jo alle; hvordan man bør opføre sig !

Og alligevel vil jeg trække nogle enkelte linjer fra historikeren Henrik Jensens bog fra
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2009 : DET ORDENTLIGE MENNESKE

.......vi har sikkert - og forhåbentlig - alle nogle stærke minder om mennesker, som er
dejlige at mindes : 
f.eks. en mormor der var opmærksom og til stede
viste kærlig omsorg, besad en enkel værdighed og integritet,
følte nærmest et kald i at være noget for andre,
og i almindelighed at gøre sin pligt

Side 3

"Med ordentlige mennesker tænker jeg på dem, som ikke bare opfører sig pænt,
høfligt og er ret imødekommende over for andre, men på mærkværdig vis er i stand
til - i stort og småt - at se tingene også fra andres synsvinkel og forholde sig til sig selv
med distance. Se sig selv i det rette perspektiv - sådan fra oven og ned".

Forleden dag holdt jeg et foredrag for en ret stor forsamling - og een af tilhørerne kom
med et ret tankevækkende indlæg i den efterfølgende debat.
Han sagde : Ved I hvem jeg vil stemme på ved det næste valg - jeg vil stemme på den
politiker, der roser en anden politiker - den politiker, der ku’ finde på at sige, det lød
spændende, det du sagde, det ku’ jo være, at der er noget om det, tak skal du have,
det havde jeg slet ikke selv tænkt på.

Efter min mening fik han sagt noget særdeles væsentligt. Det kunne måske være et
vigtigt element i den "værdidebat" i den "værdikamp", som der tales så meget om
At have respekt for andres synspunkter, tanker og følelser.
At regne de andre for noget.
At agte dem - i stedet for at foragte dem.
At være ydmyg
At være villig til at samarbejde
At kunnne se det værdifulde i andres livsanskuelser, samfundsopfattelser, menneske-
syn.

I forfatteren Ib Michael’s vidunderlige erindringsbog "Vanillepigen" har jeg fundet tre
korte sætninger, de er næsten magiske, nøglen til venskaber og arbejdsfællesskaber
ja - næsten åbne  alle døre

1. Du ku’ vel ikke lige hjælpe mig
2. Du er så dygtig
3. Jeg ka’ så godt li’ dig

Det er i højeste grad en "kærlighedserklæring", som man kan komme langt med.
Ytringsfrihed der varmer, ytringsfrihed der ikke graver grøfter, ytringsfrihed der ikke
skaber had, ytringsfrihed som kan skabe glæde, ytringsfrihed der ikke håner eller er
nedladende.

Det er så rart at sige : Jeg ka’ godt li’ dig ........ eller som vores nationalsanger Kim
Larsen sagde ved Dronningens 70 års fødselsdagsfest : Jeg ka’ jo godt li’ damen.
Man bliver glad, når man siger : Jeg ka’ så godt li’ dig - jeg elsker dig faktisk ....
der tændes næsten lys i øjnene....
som det også sker her ved midsommeren omkring bålet :
Vi elsker vort land ... når om våren hver fugl over mark, under strand lader stemmen
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til hilsende triller sig bøje ... og stjernerne tændes ... og dem ku’ vi jo lege, at vi pluk-
ker ....

Side 4

Vores store tegner og humorist Robert Storm Petersen sagde i én af sine mange udø-
delige fluer :

Det er svært at være menneske ....
Men prøv alligevel ....!

Det er måske slet ikke så svært - man ku’ jo øve sig i at være et glad og positivt men-
neske - synge / danse / elske 
finde alt det frem, som man kan glæde sig over 

Lone Frank, hjerneforskeren, videnskabsjournalisten :
Forsøget i USA med 2 gang 500 studerende ..........
Hjernen blev trænet i at fokusere på glade oplevelser ....

Min kone og jeg var for et par uger siden inviteret til en forelæsning på Aarhus
Universitet. Det var den ganske unge dr. phil. Dorthe Jørgensen, der skulle holde sin
tiltrædelses-forelæsning som ny-udnævnt professor. Dorthe Jørgensen havde jeg for
et par år siden engageret til at forelæse for et par hundreder tilhørere om et af hen-
des specialer - bogen "Skønhed - en engel kom forbi"

Poetisk og betagende førte hun os gennem "skønhedsopfattelser" gennem det histori-
ske forløb ...

Skønhed ... er oplagret i vores hjerne ... det er os selv, der danner det skønne ...

Skuespilleren Al Pacino siger i filmen "Heat" i sit med- og modspil med Robert de Niro

I am what I am looking for
( og biskop Kjeld Holm benytter "I am what I am looking for" i sin prægtige bog om
professor Johannes Sløk :

Et menneske bliver, hvad det søger

Det skal være mit ønske til os her i Eskov Strandpark --
sku’ vi ikke søge efter det skønne, det glade, det opbyggende, det kærlige ...
Så vi fortsat kan synge :
Vi elsker vort land
men ved midsommer mest,
når hver sky over marken velsignelsen sender
når af blomster er flest og når kvæget i spand
giver rigeligst gave til flittige hænder
....... da går ungdom til dans  
på dit bud, sankte Hans !             Holger Drachmann

Og hermed ønsker jeg jer alle en god sommer og gode kommende år....           KO
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EL-installatør
A. Kirkebye Poulsen’s eftf.
Klokkevej 4, Roslev
✔ EL-installationer
✔ EL-artikler
✔ Data - EDB - Telefoni
✔ Salg og service af

hårde hvidevarer

97596025

Tlf. 97 59 70 96
v/Allan Dalby

Savværksvej 4 . Junget
7870 Roslev

v/Aksel Bertelsen, Østerled 11
Værksted: Floutrupvej 2, Selde

Tømrer- & snedkerarbejde
glasarbejde

aluminiums- & kunststofvinduer

99775599 66221177 •• BBiill 44002288 33994477

Annoncepriser: 
pr. 1/8 side  

(som denne rude)  

250 kr. for en årgang
à 4 numre

Søborgvej 3, Floutrup, 7870 Roslev

97 59 64 15

TØMRERMESTER
JENS KR. LYNGGÅRD PEDERSEN

LIGE MIDT I OMRÅDET

Johannes Jørgensen
Plæneklipning.
Fældning af træer.
Arbejde med: Rendegraver,
minidozer, frontlæsser.
Levering af sand & grus.

97 59 60 14
Træffes kl. 12 eller kl. 18 - 19.30

Kjeldgårdsvej 18



✄
Porto
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Nøgle udlevering . Frisk bagerbrød 
Posthus . Tips & Lotto 

Apotek . Åben alle ugens dage

Skivevej 7 . Selde 
Tlf. 97 59 60 04 . Fax 97 59 63 80

Benzin/DIESEL - Apotek 
Frisk bagerbrød - tipS og lotto 

KWIK  SPAR JUNGET
V/ Winni Jensen
Fjordvej 102

Åbningstider:
Alle ugens dage
Fra kl. 8.00 - 18.00

Tlf. 97 59 77 22  
Fax 97 59 66 99
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T R Æ L A S T H A N D E L
S K I V E  •  H O L S T E B R O  •  R O S L E V
www.roslev.dk Telefon 997 557 115 000

Party grill kan lånes
Afhentes og afleveres rengjort.

Kontakt Verner Hansen,
Eskovvej 13

Tlf. 9759 6912

Ugeavisen MIDT PÅ UGEN kan
afhentes gratis ved Købmanden i

Junget og Brugsen i Selde

HUSK 
• at meddele adresseændringer til ENERGIMIDT
• at aflæse el- og vandmåler 01.01.09
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Opfordring til Grundejerne
som lejer deres huse ud

Vi har store problemer om vinteren med
vores husholdningsaffald, især der hvor de
lejer huset ud. I er nødt til at blive bedre til at
orientere jeres lejere om, hvordan de gør. 
I ved jo godt at fra efterårsferien til Påske,
skal alt i affaldsskuret (OG DET SKAL IND I
SKURET OG I CONTAINERNE. JEG VIL IKKE
RYDDE OP EFTER JER). Lejerne render
rundt med deres poser og fylder de tomme
affaldsstativer op i en hel gade, de aner ikke,
hvor de skal gå hen med affaldet, og det kan
ikke være meningen. Det er jeres ansvar at
informere jeres lejere om disse ting.

Mvh.
Formanden
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En stor og varm tak
for venlig deltagelse ved vor søn

Dennis Søndergaards
begravelse.

Tak for de smukke blomster, og pengegave til brug til Dennis’s minde.
Tak for den varme og støtte som er vi har fået fra Eskov Strandpark 

i denne svære tid.

Ninna og Finn

Har du et problem med 
selv at få fældet træerne?
– kan du kontakte Verner

Hansen, Eskovvej 13
Tlf. 97 59 69 12

Han hjælper gerne med
vejledning.

Arbejde med rendegraver, minigraver og fræser udføres

Sand og grus leveres
Ring på tlf. 2237 1714
Johs. Andersen
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Vi tilbyder kvalitetsvin og spiritus fra det meste af verden, til pri-
ser der nærmer sig engros.

Få tilsendt vores prisliste fra nedenstående mailadresse.

Bestilt øl og vin kan afhentes hos Verner Hansen, Eskovvej 13 –
tlf. 97596912. Ved større ordrer kan de evt. leveres i sommerhuset.

Egeris Kiosk og Vinhandel
Kirke Allé 102 (Egeris Torv) Dronningensgade 8
7800 Skive 7000 Fredericia
97 52 27 62 97 51 36 32
info@egerisvin.dk • www.egerisvin.dk
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DDaannCCeenntteerr  mmaanngglleerr  ffeerriieehhuussee  ttiill  uuddlleejjnniinngg  vveedd  LLiimmffjjoorrddeenn

Vi er både interesseret i ejere, som vil leje ud hele året og ejere, som kun
vil udleje nogle få uger i højsæsonen.

Vi passer godt på dit feriehus. Du får afregning forud og vi garanterer for
aftalte lejemål. Vi sørger for nøgleudlevering/aflevering og udfører leje-
skiftekontrol efter hvert lejemål.

Ring og få en snak om dine muligheder.

Svend-Erik Pedersen
Tlf. 9748 5320 / mobil 4027 9420

Salling Mini Maskine Service udfører græsslåning for
private og grundejerforeninger. 

Hvis De ikke kan afse tid til at slå græsset ved som-
merhuset, så skal De bare give os et ring.

Nyhed: Udlejning af brændekløver 25 tons tryk, model
MTD LS 550. Kan både kløve lodret og vandret. Er
benzindrevet og er ikke afhængig af strøm. Trækkes
af 6,5 HK Briggs & Stratton motor.

Tlf. 9759 1117 . Mobil 2014 0417

Salling Mini Maskine Service
v/Per Dalstrup . Glyngemark 10 . Glynge . 7870 Roslev

Salling

Mini
Maskine
Service

SKAL DU SÆLGE –
SKAL DU VÆLGE

poul olesen
97 59 32 68

uafhængig ejendomsmægler m.d.e

7884 fur



23n o v e m b e r  2 0 1 0  /  2 3 .  å r g a n g

Eskov Strandpark 
Grundejerforening

Eskov Strandpark Vandværk Tilsyn: Agner Jensen 
✆ 4016 6204 ✆ privat: 9759 6204

Jens Skytte Jensen Formand
Storegade 24 
8850 Bjerringbro 8668 1687 

Carsten Bendtsen Næstformand
Ørnevej 26 
7400 Herning 9722 3498 

Knud Bækgaard Administration
Skivevej 9, Selde, 7870 Roslev
ib-kb@mail.tele.dk 9759 6096 

Johannes Jørgensen
Norgaardsvej 15 
7800 Skive 9752 6553

Agner Jensen 
Floutrupvej 10, Selde 
7870 Roslev 9759 6204 

Eskov Strandpark 
Vandværk

Formand: Verner Hansen
Eskovvej 13 9759 6912
Eskov Strandpark 2266 0791
7870 Roslev        asbjerg@dlgpost.dk

Næstformand: John Kristian Wolff
Overbæk 9, Jegerup 7454 1097
6500 Vojens 2099 1097
Stranddalen 113        igw@dlgmail.dk

Kasserer: Kurt Pehrson
Dronningensgade 8,1 9751 3632
7000 Fredericia 2285 2389
Stranddalen 14
kpehrson@mail.tele.dk 

Alt mulig mand: Jens Dam
Dåsbjergvej 8, Vridsted 9754 7318
7800 Skive 2220 3709
Stranddalen 125    alice.dam@mail.dk

Sekretær: Svend Marcussen
Skovbakken 21 9752 7761
7800 Skive 2021 6822
Eskovvej 34          svendmac@mail.dk
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Afsender:
Demuth Graphic
Allinggårdsvej 106
8600 Silkeborg

Afsenderen underrettes 
om varig adresseændring.
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