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Kjeldgaard i Selde Sogn
Læs mere på side 4

Foto venligst udlånt af Skive Turistforening.
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97 59 60 25EL-installatør
A. Kirkebye Poulsen’s eftf.
Klokkevej 4, Roslev
4 EL-installationer
4 EL-artikler
4 Data - EDB - Telefoni
4 Salg og service af
 hårde hvidevarer

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

9759 6217 • Bil 4028 3947

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
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Orientering fra bestyrelsen

Da det er den sidste Eskov Nyt i år, vil bestyrelsen gerne se lidt tilbage på 
året, der snart er gået, og hvad vi har arbejdet med i det forløbne år.
 Året startede med vinter og sne og masser af vand, vi fandt ud af at vort 
dræn stadig manglede noget i at være optimal.
 Vi startede i Strandalen fra nummer 16 til 58 vi fik lagt en 250 mm rør.
 Vi forsatte i engen ved Eskovvej ca 100 meter 200 mm, og Eskovvej 
15 til 31 de gamle rør var stoppet af trærødder. Vore veje har lidt en del, 
med alt det vand vi har fået. Og sidst på sommeren fik vi brev fra Skive 
Kommune, om at det var forbudt at brænde bål af. Vi har under søgt flere 
muligheder for, hvordan vi klarer problemet. Det bedste tilbud vi har fået 
til det her, er fra Åge Karlsen, han vil køre grenene væk for 422,50 pr. 
ton, prisen er med moms. Manden der slog stier for os har sagt op, Peter 
Hansen, Åsted, har givet tilbud på stierne. Og så har vi fået gjort en rigtig 
god ting, vi fik Grillhuset delvis beklædt, vi betalte for træet og en tømrer 
én dag, og så siger vi tak til Hans Jørn Sørensen, Strandalen 13 og Jørgen 
Rasmussen, Strandalen 27. Verner hjalp også med at sætte brædder op, 
ligeledes siger vi tak til Jens Kristian Andersen, Strandalen 5, som for-
ærede os teltdugen til Grilhuset. Vi fik jo en grill stjålet, vi takker Johannes 
Jørgensen, Kjeldgård, for han forærede os en ny, den grønne der er sat fast.
 Vi havde en god arbejdslørdag, tak til alle de fremmødte. Vi håber lige så 
stor tilslutning næste år.
 Vi siger også tak til Preben Kristensen, Eskovvej 64, som forærede os den 
nye opslagstavle ved parkeringspladsen i Strandalen.
 Tak til festudvalget for det store arbejde I har gjort.
 Tak til Olesen, Kystvejen 27, som hjalp med at få grus i hullerne i vejen, 
det er altid dejlig med en frisk mand og en hjælpende hånd.
 Der er stadig problemer med høje træer.
 Hermed Glædelig Jul og Godt Nytår.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.
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Kjeldgaard i Selde sogn

Kjeldgaard er, formodentlig senest i sidste del af 1400-tallet, flyttet fra 
Selde by mod nord til den nuværende plads nær Fursund. Her tog gården 
navn efter den nærtliggende kilde, muligvis en helligkilde knyttet til den 
forsvundne Lund kirke ved Lundhøj.
 Under Grevens fejde blev Kjeldgaard i 1534 ifølge overleveringen indta-
get af Skipper Clement og hans katolske tilhængere af Chr. II.. Clement skal 
en tid have opholdt sig på gården, der ved den lejlighed hævdes at være 
afbrændt. Indtil reformationen synes gården at have tilhørt Viborg Bispestol, 
hvorfra godset sammen med andet gejstligt gods hjemfaldt til kongen og 
kronen.
 1558 mageskiftedes godset fra Chr. III til Jørgen Høg. Denne har formo-
dentlig erstattet den forfaldne gård med en befæstet bygning, lig andre her-
regårde fra samme tid (Østergaard o.1500-1550, Jungetgaard 1548).
Endnu i begyndelsen af 1700-tallet stod den gamle bygning med tårn og 
spir. Gården var også dengang omgivet af grave, og i gården og husene 
skal have været mange ”springvand”.
Rester af dette gamle voldsted kan endnu spores nordøst i herregårdsha-
ven.

fortsættes side 6

4



5n o v e m b e r  2 0 1 2  /  2 5 .  å r g a n g 5

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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Fra 1578 tilhørte Kjeldgaard slægten Juul, hvorfra den ved ægteskab gik til 
hofmester på Sorø, Jørgen Rosenkrands, der ejede gården til 1668. Derefter 
slægten Due. Manderup Due solgte 1709 til Herlov Jensen, en borgersøn fra 
Stiernholm ved Horsens, der 1747 købte sit adelspatent af Fr. V., hvorefter 
han kunne kalde sig ”de Stiernholm”.  Slægten besad Kjeldgaard i tre gene-
rationer, til 1810. Hovedgården var da på 30 tdr. hartkorn, samt mølleskyld 
(2 tdr.) og kirketiender (73 tdr.), samt et bøndergods på 278 tdr. hartkorn.
 Til Kjeldgaard hørte retten til bl.a. Selde kirke, som Herlov Stiernholm 
ikke synes at have interesseret sig meget for. 1736 indsender sogne-
præsten, Hans Lunge i Selde til kongen en klage over, at Stiernholm i 
kirken henlægger havredynger ved døbefonden. Kirkeklokken var rev-
net, ”fordi den med sten blev banket på og savnede tov at drages med”. 
Rideheste sviner foran kirkedøren og svin ”ilde tilreeder” de dødes grave. 
En del materialer fra kirken skulle angiveligt være fjernet til Kjeldgaard af 
Stiernholm  ”til sine Huses reparation”.  Her ses da også en del kirkekvadre 
og vinduesbuer  indmuret i soklerne m.v. 
 1797 frasolgte Frederik de Stiernholm det meste af bøndergodset. Efter 
hans død i 1810 solgtes gården og resten af godset.
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Kjeldgaard er opført i nuværende grundplan fra midten af 1700-tallet, 1787 
ombygget af Frederik de Stiernholm. I midten et tværhus, med to fløje til-
bygget mød øst og vest i mur- og bindingsværk.
 I 1920 blev i forbindelse med en omfattende restaurering bygget en lav, 
tilbagetrukket overetage på den grundmurede hovedfløj, og der blev ind-
skudt tårne i hjørnerne til bindingsværksfløjene.
 Hovedbygning og gårdsplads er på tre sider omgivet af enkelte grave; 
mod avlsgården i syd er dobbelte grave.

Kjeldgaards mark rakte fra Branden i nord og langt ind i Selde by mod syd, 
dog således at en bred strimmel jord langs Selde vig tilhørte byen. Mod 
Øst gik skellet mod Floutrup by.
 Efter skiftende ejere i 1800-tallet ejedes Kjeldgaard 1911-15 af Axel 
Froberg, der også var ejer af Østergaard i Åsted (1906-43). I 1912 købte 
Skive Omegns Udstykningsforening for 67.000 kr af Froberg en parcel på 
o.200 tdr. land af gårdens sydvendte jorder, som udstykkedes i 10 hus-
mandsparceller.

fortsættes side 8
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1936 blev Carl E. Jacobsen ejer af Kjeldgaard. Han var sønnesøn af bryg-
ger Carl Jacobsen, der grundlagde Carlsberg. 1958 solgte han til godsejer 
J.H. Christensen, Rybjerggaard, hvis datter, Anna, og svigersøn, Johs. A. 
Jørgensen blev forpagtere- og fra 1961 ejere af Kjeldgaard. I dag holdes 
knap 600 frilandsgrise på jordene mod fjorden.
 Siden 1980-erne er tilbagekøbt en del jord. I 1993 overdrog parret drif-
ten af Kjeldgaard til næste generation, sønnen Henry- og svigerdatteren 
Marianne Jørgensen, der i 1999 flyttede ind på herregården. 

Et sagn beretter om et hult bøgetræ i Kjeldgaards have, hvori der står 
vand selv i de tørreste somre. Kl. 11 om aftenen gøer alle hundene på 
Kjeldgaard, og samtidig går en hvidklædt dame under træerne i haven. Her 
gengives en version af sagnet om ”Jomfrutræet i Kjeldgaards Have”, fortalt 
1899 af købmandsddatteren i Selde, Emilie Demant Hansen (g. Hatt):
 ”. . .  Sagnet gik at en mørk Nat kom en ung Jomfru bly og sanseløs ned 
til Træet med et dødt nyfødt Barn i sine Arme – Barnet havde kun et tyndt 
Silkeklæde svøbet om sig;  og hun puttede det forsigtigt ned i det hule 
Træ. Vandet flød over med en boblende Lyd – hun bøjede sig hurtigt ned 
og gravede med sine hvide Hænder et Par Haandfulde Jord op og kastede 
det ned i Træet. – Saa vendte hun sig pludselig og løb med Dødens Rædsel 
efter sig – hun tørnede mod Træstammerne – hun faldt – rejste sig igen og 
blev til sidst borte i Mørket mellem Træerne.
 Sagnet fortæller ikke mere, kun at hun endnu hver Nat kommer i sin 
lange hvide Natdragt og vasker sine Hænder i Træets Hulhed, som den Dag 
i Dag staar fuld af Vand. – 
 Træet hedder siden den nat ”Jomfrutræet”

Foto og tekst fra Sundsøre Lokalhistoriske Arkiv
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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
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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

Støt vore  annoncører
— de støtter os ...

Hunde SKAL FØReS i SnOR 
uanset om det er vinter  

eller sommer
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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

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 former 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
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DanCenter mangler feriehuse til udlejning ved Limfjorden

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 
lejeskiftekontrol efter hvert lejemål.

Ring og få en snak om dine muligheder.

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

SKAL DU SÆLGE —
           SKAL DU VÆLGE

poul olesen
97 59 32 68

uafhængig ejendomsmægler m.d.e

7884 fur

Salling Mini Maskine Service udfører græs slåning 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
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Festudvalget søger ...
Tallerkner, dybe som flade, knive, gafler, skåle m.m.  

til vores næste sommerfest.
Er I ved at rydde op i sommerhuset eller derhjemme,  
så tænk på os. Alt har interesse. Om der er 2 gafler,  

3 tallerkner i forskellige farver eller et helt Mågestel,  
så er vi klar til aftage det. De gode sager kan afleveres  

hos Inge Lise, Eskovvej 13 eller ring til Preben på 28 56 59 86,  
så vil han sørge for evt. afhentning.  

På forhånd tak og tusind tak for jeres opbakning  
til vores sommerfest i teltet.

Galleri da Winti i Selde åbnede 1. maj 2011. 
Sommer-café, kunstudstilling, trådløst internet, 
lokaler til fester, møder, koncerter.

www.galleridawinti.dk

Alt i fliser • Stendiger • Græssåning • Drænarbejde
Minigraver • Beplantning • Salg af planter

Kloak tv • Kloak / Nedsivningsanlæg
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Fra Eskov Strandpark Vandværk

Vinteren nærmer sig hastigt, så husk at lukke 
for vandet til sommerhuset i brøn den og sørg 
for at få tømt vandinstallationerne (se næste side).

Hæld lidt frostvæske i gulvafløb, vand-
låse og toiletkumme. Det er både dyrt 

og ærgerligt, hvis et vandrør 
frost sprænges.

Husk også at aflæse vand-
måleren inden nytår.

HUSK 
 • at meddele adresseændringer til ENERGIMIDT
 • at aflæse el- og vandmåler 1.1.

Muld kan afhentes 
gratis på bålpladsen

Mvh. Verner Hansen
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I PERIODEN FRA 1. OKTOBER TIL PÅSKE BLIVER SKRALDE-
SPANDENE iKKe TØMT.

AFFALD SKAL AFLEVERES I SKRALDESPANDENE I SKURET 
VED NEDKØRSLEN TIL SOMMERHUS OMRÅDET.

HVIS DET I PERIODEN FRA PÅSKE TIL 1. OKTOBER KNIBER 
MED AFFALDSMæNGDEN, SKAL OVERSKyDENDE AFFALD 
AFLEVERES I SKRALDESPANDENE I SKURET VED NEDKØRS-
LEN TIL SOMMERHUS OMRÅDET.

IN DER zEIT VOM 1. OKTOBER BIS OSTERN wIRD IM ESKOV-
STRANDPARK Kein MüLL ENTSORGT.

wIR BITTEN SIE DAHER, IHREN MüLL IN DEM 
MüLLCONTAINER IM SCHUPPEN BEI DER EIN FAHRT zUM 
FERIENHAUSGEBIET zU ENTSORGEN.

SOLLTE DER PLATz IN DER MüLLTONNE IN DER zEIT VON 
OSTERN BIS 1. OKTOBER NICHT  AUSREICHEN, BITTEN wIR 
SIE EBENFALLS, DEN ABFALL IM CONTAINER IM SCHUPPEN 
BEI DER EINFAHRT zUM FERIENHAUSGEBIET zU ENT-
SORGEN.
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Arbejde med rendegraver, minigraver og fræser udføres

Sand og grus leveres
Ring på tlf. 2237 1714
Johs. Andersen
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Deponering af grenaffald

Der har igennem en årrække været tradition for, at man kunne køre have- 
og grenaffald til bålpladsen, hvor Verner beredvilligt brændte det af, når 
mængde, vejr og vind passede. En luksus man ikke finder magen til. 

Nu er det andre tider og dermed forbudt at brænde grenaffald af på bål-
pladsen. Derfor skal det transporteret bort til deponi i Kåstrup. Dog er det 
stadig muligt, at fyre heksen af på bålet Sankt Hans aften. 
 Fjernelsen af grenaffaldet vil blive en væsentlig merudgift, der vil belaste 
alle Eskov Strandparks grundejere, da det ud fra den prøvekørsel, der har 
fundet sted, og de mængder man skønner, vil give en merudgift på ca. kr. 
66.000,00 pr. år.
 Derfor står vi overfor et fælles problem, hvor der skal findes en god og 
fornuftig løsning, som alle kan være tjent med.
 Desuden er pladsen, hvor grenaffaldet bliver placeret, ikke noget der for-
skønner det nye område i Eskov Strandpark og det vil derfor være et aktiv, 
at få bålpladsen sat i stand, så den indgår naturligt i de øvrige omgivelser.
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Da man, som alle andre steder, f. eks i ens villakvarter, selv må skaffe sig af 
med have- og grenaffald, er det naturligvis et personligt anliggende og må 
påhvile den enkelte grundejer. Det er i øvrigt en del af renovationsordnin-
gen og derfor gratis, selv at aflevere det i Kåstrup.

Her nogle eksempler på måder man kan gøre det på:

Man kan f. eks. gå sammen med andre, der har behov for regulering af 
deres træer og buske. Enten køre det væk selv eller få det kørt væk af en 
vognmand. Derudover er der også mulighed for, at få det fliset og bruge 
flisen selv.

Har man en anhænger, er det en mulighed. Men da ikke alle har en anhæn-
ger, og hvis man har, er den måske ikke egnet til transport af grene mv.
 Derfor kan det være en løsning og en service fra Grundejerforeningen, at 
stille en egnet anhænger til rådighed, som så kan reserveres og lejes til for-
målet.
qEn god og prisbillig måde, der vil tilgodese det fælles behov, for alle.

Venlig hilsen
Søren Madsen
Strandparken 100
61670240
mmsm@ofir.dk
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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.

Layout og produktion: 
Demuth Graphic
Oplag: 340 eksemplarer

Eskov Nyts redaktion:
Bestyrelsen

Bestyrelsen er ansvarshavende.

Deadline for næste nummer er  
1. februar 2013.

JC MALERFIRMA
Alt malerarbejde udføres!
Tlf. 2513 3124

Floutrupvej 1 . Selde
7870 Roslev
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Eskov Strandpark 
Grundejerforening

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

Jens Skytte Jensen  Formand 
Storegade 33 V, 3 sal.
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:

Allinggårdsvej 106
8600 Silkeborg

Afsenderen underrettes 
om varig adresseændring.
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