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Ny Skivehus summer af liv

Af Jens Utoft

Man kan blive helt svimmel, når man ser 
listen over tilbud på Aktivitetscenter Ny 
Skivehus på Odgaardsvej i Skive.

Her i hovedbygningen og senere 
opførte udvidelser til den tidligere her-
regård summer der af liv gennem hele 
ugen – selvfølgelig mest om dagen, 
men af og til også om aftenen.

En bestyrelse og næsten 70 frivillige 
står sammen med lederen Ulrich Haver-
sen og to medarbejdere bag de mange 
tilbud til de næsten 1.200 medlemmer. 
Vi besøgte aktivitetcentret den første 
dag efter sommerferien, hvor Mandags-
klubben bød på musik og sang med 
smagsprøver fra en række danske revyer. 
Mere end 150 var mødt op. 

Meget at vælge imellem
Samtidigt var der også et hold i gang 
med at spille petanque, mens en enkelt 
var i gang i træværkstedet på loftet, 
hvor der er alt, hvad man kan ønske sig 
af hobbyværktøj.

I andre rum er der tilbud om 
•  Kreativt Håndværk & Håndarbejde
•  Spil - Leg - Billard - Bob
•  EDB Vejledning og EDB Studiehold
•  Gymnastik og Dansefitness
•  Badminton – Tennis - Motionsrum
(i den tilhørende idrætshal)

Desuden er der tilbud om
•  Seniordans – Spisning & Danseaften
•  Fællesspisning
•  Vandre & Cykelhold
•  Stavganghold og gåture
•  Vandgymnastik & Svømning (foregår 

på Møllegården).
•  Torsdagssang - Musik

•  Litteraturkredse, der læser og diskute-
rer bøger

•  Filmklub (En gang hver måned)
•  Engelskklub (læsning af en roman)
•  Udflugter og rejser

Mange af aktiviteterne er etableret 
efter forslag fra medlemmerne.

I årets løb arrangeres der også mange 
udflugter – fortrinsvis som endagsture, 
men også lidt længerevarende ture. Sid-
ste år år var der en 10 dages tur til Do-
nau. I år laves der en juletur til Husum.

30 år som aktivitetscenter
I en årrække var Ny Skivehus først 
hjemsted for Salling Landboforening og 
dernæst omsorgscenter for Skive Kom-
mune indtil bygningerne i 1986 blev 
overdraget til den selvejende institution 
”Samrådet for Aktivitetscentret Ny Ski-
vehus” med det formål at fremme aktivi-
teter for ældre og handicappede i Skive 
Kommune gennem møder, aktiviteter, 
sammenkomster, m.v.

Ny Skivehus er selvfinansierende, men 
modtager et mindre kommunalt tilskud.

Ulrich Haversen, der netop er fyldt 50 
år, overtog lederposten 1. maj 2015 ef-
ter at have været ansat på B&O i Struer 
gennem 26 år, bl.a. som projektleder.

Han har boet i Skive hele sit liv, bort-
set fra tre år, hvor han sammen med 
forældrene var flyttet til Holstebro.

”Jeg er virkelig glad for jobbet her, for 
jeg elsker at være sammen med men-
nesker, og at organisere og planlægge”, 
siger Ulrich Haversen.

”Her er alle søde at arbejde sammen 
med – ikke alene de knapt 70 frivillige,  
der står for aktiviteterne og en række 
praktiske opgaver. Det gælder også de 
to medarbejdere, Jane og Kirsten, der 
er ansat som husassistenter. De yder 
en stor indsats for at få hverdagen til at 
fungere. De bager, klargør og rydder 
op. Ved siden af det, tager de sig også 
af gymnastik og edb-undervisningen”.

Åben for alle - næsten
Ny Skivehus er i princippet åben for alle 
pensionister i Skive Kommune, hvis man 
er selvhjulpen eller selv medbringer en 
hjælper. Det kræver dog at man er med-
lem – det koster 150 kr. om året. 

Desuden koster det ekstra at deltage 
i nogle af aktiviteterne – fx. 350 kr. om 
året for at kunne deltage i mandags-
klubbens aktiviteter og 400 kr. for et år i 
motionsrum. 

Der skal også betales for brød, kaffe 
og øvrige drikkevarer, og det er ikke til-
ladt selv at medbringe mad og drikkeva-
rer. Men priserne er yderst rimelige.

Lederne af de enkelte aktiviteter 
sørger for bestillinger til køkkenet. Ulrich 
Haversen tager sig af indkøb.

Tre medarbejdere og et stort antal frivillige sørger for et væld af tilbud om 
både kultur-, hobby- og motionsaktiviteter for de snart 1.200 medlemmer

Ulrich Haversen har været leder af Aktivi-
tetscentret Ny Skivehus siden maj 2015. 
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”Det er et sted, hvor man bare kom-
mer. Man behøver ikke at melde afbud, 
hvis man er forhindret i at møde frem til 
en af de aktiviteter, man er tilmeldt. Det 
er lidt ligesom i ungdomsklubben på 
Tambohus”, forklarer Ulrich Haversen.

”Vi går meget op i samvær, hygge, 
fællesskab og glæde. Fx starter gymna-
stik og andre aktiviteter oftest med en 

sang.”, siger han. 
Ud over de mange medlemmer bru-

ges huset også af omkring 40 foreninger 
til deres arrangementer – typisk efter kl. 
16, hvor de fleste aktiviteter for husets 
egne medlemmer er afsluttet.

I et vist omfang er det medlemmerne 
selv, der tager sig af vedligeholdelsen af 
bygningerne.

Vi har et arbejdshold og vedliggehol-
dere, som altid sørger for at huset og 
alt omkring huset er vedligeholdt og ser 
godt ud.

Du kan læse mere om Ny Skivehus 
og se det samlede program på husets 
hjemmeside, www.nyskivehus.dk, lige-
som aktivitetscentret nu også har fået 
en side på Facebook.

Aase elsker litteratur
Aktivitetscenter Ny 
Skivehus ledes af 
en bestyrelse på syv 
medlemmer. En af 
dem er 80-årige Aase 
Grau, Bjarkes vej. 
Hun har været med i 
bestyrelsen i 14 år.

”Jeg har tidligere 
været med til at stå 

for Mandagklubben, men bruger nu 
mine kræfter som leder af tre litteratur-
klubber, hvor de 40 medlemmer læser 
en bog i løbet af en måned og derefter 
mødes for at snakke om den. Interes-
sen er så stor, at jeg nu prøver at samle 
deltagere til et nyt hold”.

Aase Grau gik på efterløn for 20 år 
siden. Indtil da var hun ansat i FOA.
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