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Din kommune
informerer

... vi kalder det RENT LIV

DET SKER

Plejecenter 
Gammelgaard
Egerisvej 12, Skive

Musik med Helena Sundroos 
Torsdag den 23. marts kl. 14.30 - 16.00 
Alle er velkomne. Kaffe og kage kan 
købes.
 
Koncert med Rustik band 
Lørdag den 25. marts kl 15.00 - 17.00 
Alle er velkomne.

mulj@skivekommune

JOB
CKU Skive-Viborg
Talekonsulent
Ansøgningsfrist den 20. marts

Rådhuset
Kantineleder
Ansøgningsfrist den 27. marts kl. 12.00

Plejecentrene i Balling, Glyngøre og 
Roslev
3 områdeledere
Ansøgningsfrist den 28. marts

Se stillingsbeskrivelserne samt fl ere 
stillingsopslag på skive.dk/job

Bestilling af blåt 
sygesikringskort 
Det blå EU-sygesikringskort bestilles på 
borger.dk med MitID.

Alle forespørgsler rettes til Udbetaling 
Danmark på tlf. 7012 8081.

Det gælder også de midlertidige kort.

Borgerservice & Ydelse
borgerservice@skivekommune.dk

INFO
Fiskeri i Skive - Karup Å 
Du skal kunne fremvise gyldigt fi skekort 
samt legitimation (sygesikringsbevis eller 
lign.), når du fi sker på strækninger ved 
Skive - Karup Å, hvor Skive Kommune er 
bredejer. 
Fiskekortet koster 100 kr. for hele sæso-
nen, men er dog gratis for personer under 
18 år. Hvis du er mellem 18 og 65 år, skal 
du også have løst det statslige fi sketegn.

Herudover skal du selvfølgelig overholde 
fi skeriloven og de specielle lokale regler, 
som er anført på fi skekortet. Reglerne 
for fi skeri, er fastsat i fællesskab af Skive 
Kommune og Lystfi skerforeningen for Skive 
og Omegn, og det er pålagt Lystfi skerfor-
eningen, at administrere gældende love og 
regler. Overtrædelser kan medføre politian-
meldelse. 
Fiskeri i Skive - Karup Å er tilladt fra 
1. marts - 31. oktober, begge dage inkl. 

Knæk og bræk. 

Se mere på:
skive.dk/fi skeri 

Skive Kommune og Lystfi skerforenin-
gen for Skive og Omegn

Pas
Husk at tjekke, om dit pas er udløbet, i 
god tid inden ferien.

Book tid på skive.dk/book

Borgerservice & Ydelse
borgerservice@skivekommune.dk

Skive Bibliotek
Læs mere om vores tilbud og bestil billetter 
på skivebibliotek.dk/arrangementer 

NYHED: 
Nu kan du låne en kørestol i 14 dage. 

Udstilling 

Karin Ulrich udstiller malerier og skulpturer 
i marts. Karin er pensionist, men har tid-
ligere arbejdet som billedkunstlærer. Hun 
har undervist voksne og børn fl ere steder i 
landet, og hun afholder stadigvæk kurser i 
billedkunst. 

For voksne 

IT-café 
Hver torsdag kl. 9.30 - 12.00 
Få hjælp til det digitale og tekniske, lige 
fra apps og tablets til programmer og bil-
ledbehandling. Du kan også få hjælp til at 
komme i gang med MitID. 
Arrangører: Ældresagen og Skive Bibliotek. 

Tinker torsdag 
Hver torsdag kl. 16.00 - 20.00 
Kom og slip kreativiteten fri. Her har du 
mulighed for at bruge 3D-printere, laser-
skærer, folieskærer, værktøj, stoftryk og 
meget andet. Gratis, bare mød op. 

Højtlæsning for voksne - litteraturens 
wonderland 
Onsdag den 15. marts kl. 14.00 - 15.00 
Vi har kaffe på kanden og inviterer dig ind 
til en hyggelig stund med højtlæsning og 
fællesskab omkring litteraturen. 

Ulven og andre rovdyr 
Torsdag den 16. marts kl. 19.00 - 20.30 
Foredrag på Fur Museum med museumsin-
spektør Bo Pagh Schultz. 
Arrangører: Fur Museum og Skive Bibliotek. 

Du danske sang, hvad vil du mig? 
Fredag den 17. marts kl. 15.00 - 17.00 
v/dirigent Peter Ettrup Larsen. 
Pris 100 kr. 
Arrangører: Ældresagen i Skive-Spøttrup-
Sundsøre og Skive Bibliotek. 

Foredrag med Claus Dalby 
Tirsdag den 21. marts kl. 19.00 - 21.00 
Pris 125 kr. 

”Hjem til Fjorden” 
Onsdag den 22. marts kl. 19.00 - 21.00 
Foredrag med forfatter Casper Olesen. 
Pris 50 kr. 

For børn 

Maker mandag for børn 
Hver mandag kl. 14.00 - 17.00 
Kom og leg med 3D-printere, laserskæring, 
robotter, folietryk og meget mere. For børn 
og barnlige sjæle. Gratis, bare mød op. 

Spil skak – for børn og unge 
Lørdag den 18. marts kl. 11.30 - 13.00 
Lær at spille skak med børn og unge fra 
Skive Skakklub. 

Søndagssjov: Mal på sten 
Søndag den 19. marts kl. 14.00 - 15.30 
Medbring dine egne sten, så du må en 
tur på stranden først (vi har også samlet 
nogle). 

Søndagssjov: Gakkede gækkebreve 
Søndag den 26. marts kl. 14.00 - 15.00

Center Møllegården 
Møllegade 5, Skive 

Hyggebanko
Torsdag den 16. marts kl. 10.00
6 spil. Pris pr. plade 10 kr.

Datastuen tilbyder 
IT-undervisning for alle 
Torsdag den 16. marts kl. 10.00 - 12.00 
starter Datastuen nyt hold.
Pris 150 kr. for 8 gange. 
Tilmelding på tlf. 2116 5264. 

Reparationsholdet har åbent værksted
Torsdag den 16. marts kl. 10.00 - 12.00
Kig forbi med din defekte genstand og få 
den lavet. Gratis, medmindre der skal 
købes reservedele. Alle er velkomne.

Åben Datastue
Torsdag den 16. marts kl. 13.00 - 14.45
Gratis hjælp, hvis dit IT-udstyr driller. Bare 
mød op.

Vi spiser sammen-arrangement
Fredag den 17. marts kl. 11.30 - 12.30
Dagens middag 40 kr. 
Pianist Erland Christensen spiller under 
middagen. Alle er velkomne. 

Lørdagshygge med spil og hygge
Lørdag den 18. marts kl. 14.00 - 16.00
Gratis at deltage. Kaffe kan købes.

3 x Hans underholder og giver koncert
Tirsdag den 21. marts kl. 14.00 - 16.00
Masser af fællessange.
Entré 50 kr. inkl. kaffe

NYHED: Køb billet til 
Modeshow med Git-Las på Møllegården
Tirsdag den 18. april kl. 18.30
Billetpris 140 kr. inkl. en platte, serveret 
med brød, smør og en øl/vand.
Købes senest den 12. april hos Git-Las eller 
Møllegårdens Café.

NYHED: Køb billet til
”Spis sammen med andre” 
Fredag den 21. april kl. 11.30 - 14.00 
Billetpris 50 kr. inkl. dagens middag, kaffe 
med kage og musik med fællessange ved 
pianist Erland Christensen. Drikkevarer 
tilkøbes. 
Billetten købes i Møllegårdens Café eller re-
serveres på mobil 2925 7488/ 2588 9772, 
senest den 17. april. 
Arrangeres i samarbejde med Ældresagen 
og Center Møllegården. 
Husk Ældresagens ledsager-ordning. Har 
du brug for en at følges med, kontakt 
Dorte Houmøller tlf. 2142 9931. 

Nyt kursus i slægtsforskning 
Fra den 22. marts til den 24. maj
ved Dorthe H. Pedersen. Pris 100 kr.
Onsdage kl. 10.00 - 12.00
Tilmelding til Hanne på 2116 5264.
Har du deltaget på tidligere hold, er du 
meget velkommen igen.

Søges: 
Afl øser/frivillig tovholder til gymnastik for 
alle hver mandag kl. 9.30
Kortspillere til whist. Der spilles mandage 
og/eller onsdage kl. 13.00 - 16.30 
Medlemmer til højtlæsningsgruppen 
tirsdage kl. 10.30 - 11.30
Billardspillere til torsdage kl. 13.00
Kontakt Hanne på tlf. 2116 5264.

Hele arrangementsoversigten fi ndes på 
hjemmesiden po.skive.dk/moellegaarden

CKU Skive/Viborg 
Arvikavej 1-5, Skive 

Kursustilbud til borgere med kognitive 
vanskelig heder efter langvarig stress 

onsdage kl. 9.00 - 10.20 

1. undervisningsgang: den 22. marts. 

I alt 12 undervisningsgange. 

Undervisningen foregår på et lille hold med 
mulighed for at erfaringsudveksle med 
andre. 

Kontakt CKU for yderligere information om 
tilbuddet på tlf. 9915 7600. 

Læs mere på ckusv.dk

Generalforsamling 
i kontaktrådet ved 
Balling Plejecenter 
Torsdag den 30. marts kl. 14.30 
på Balling Plejecenter. 

Alle er velkomne.

Pleje & Omsorg

Skovbakkehjemmet
Skovbakken 89, 7800 Skive

Caféeftermiddag med lotterispil fl g. 
torsdage kl. 14.00:
16. marts: Musik v/Mogens og Aage
20. april, 25. maj og 29. juni.
Kaffe 40 kr. (pårørende og gæster). 
Alle er velkomne.
Kontaktråd/venneforening Skovbakken

Kulturelt Samråd Skive 
inviterer til 
ordinært repræsentantskabsmøde 
tirsdag den 25. april kl. 19.00 - 21.00 
på Skive Bibliotek. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Forslag til behandling på repræsentant-
skabsmødet skal være sekretariatet i 
hænde senest den 28. marts via 
kontakt@kulturskive.dk 

Bestyrelsen er vært ved kaffe/te. 

Tilmeld dig på kontakt@kulturskive.dk 
inden den 20. april. 

OBS: Alle er velkomne, men foreningens/
institutionens kontaktperson har de to 
stemmer. Hvis der kommer en stedfortræ-
der, skal I give besked til samrådet forud 
for mødet via kontakt@kulturskive.dk 
Enkeltpersoner har kun en stemme.


