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Torsdag klokken 16.10 opdagede personalet i Loppen på Kirke Alle i Skive, at en pige stjal ting fra butikken, oplyser 
lokalpolitiet i Skive. Hun begyndte med at købe en taske. Efterfølgende kom hun ting i tasken, som hun ikke betalte for, men 
blev opdaget af personalet. - Hun afleverede nogle af tingene tilbage, men smuttede med resten. Der er noget overvågning, 
som vi skal have kigget igennem, siger politikommissær Lars Mikkelsen fra lokalpolitiet i Skive.
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Bustrup danner rammen om det kommende friluftsspil, der er en helt ny satsning i Sydvestsalling. Arkivfoto: Steen Don

Forberedelserne til næste 
års store satsning i Syd-
vestsalling - friluftsspillet 
på Bustrup Hovedgård - 
skrider planmæssigt frem-
ad. 

- Det ser rimeligt fornuf-
tigt ud, lyder status fra Jens 
Jakobsen, stykkets forfatter 
og instruktør.

Dog mangler der stadig 
enkelte skuespillere på sce-
nen. 

- Vi mangler to mandlige 
skuespillere, oplyser Jens 
Jakobsen. 

Initiativtager til frilufts-
spillet er Landsbyklyngen 
Sydvestsalling, som er et 
samarbejde mellem Håsum, 
Ramsing, Vejby og Lem.

Det er vigtigt, at alle byer 
er godt repræsenteret foran 
og bag scenen. 

Og lige nu er Ramsing 
lidt underrepræsenteret. 

Så hvis der går et par 
mænd rundt i Ramsing med 
en skuespiller i maven, må 

de især gerne melde sig. 
Men mænd fra andre byer 
er selvfølgelig også mere 
end velkomne til at prøve 
kræfter med scenekunsten. 

Rollelisten tæller i alt 23 
roller. 

Derudover er børn og 

voksne af begge køn og i 
alle aldre velkomne til at 
melde sig som statister. Det 
vil sige, at man skal være 
med på scenen, men uden 
replikker. 

- Vi kan godt bruge flere 
statister, siger Jens Jakob-
sen og forklarer, at jo flere 
mennesker på scenen i de 
større optrin, des bedre sce-
nisk udtryk. 

Jens Jakobsen er ved at 
lægge sidste hånd på manu-
skriptet: 

- Det bliver færdigt kort 
efter jul. Så begynder jeg 
at sætte folk på de enkelte 
roller.  

Manuskriptet skal udle-
veres 6. februar, når læse-
prøverne begynder. 

- Så på det tidspunkt skal 
vi selvfølgelig have alle 
skuespillerne på plads, si-
ger Jens Jakobsen. 

Friluftspillet tager ud-
gangspunkt i danmarks-
historiske begivenheder i 

1500-tallet set fra denne 
egns vinkel. 

På det tidspunkt var 
Bustrups ejer, Tyge Krab-
be, lensmand af Helsing-
borg Slot. Men Tyge Krabbe 
ragede uklar med den da-
værende konge, Chr. II, der 
også var kendt under øge-
navnet Christian Tyran i 
Sverige, hvor han var man-
den bag Det Stockholmske 
Blodbad. 

Tyge Krabbe kom såle-
des op at strides med Chr. 
II og fik frataget sit len og 
tvunget tilbage til Bustrup 
i 1521. Disse dramatiske og 
intrigante optrin ligger til 
grund for stykket. 

Hvis man bor i Sydvest-
salling og har fået mod 
på at prøve kræfter med et 
skuespil i det fri, kan man 
ringe til Jens Jakobsen og 
høre nærmere på 24251130.

PETER WELANDER
pew@skivefolkeblad.dk

Der skal i alt 23 på rollelisten, som endnu ikke er helt besat:

To mandlige skuespillere 
søges til friluftsspil

Jens Jakobsen er instruk-
tør på stykket, der mangler 
to mandlige skuespillere, in-
den samtlige 23 roller kan 
besættes.  Arkivfoto

Forfatteren til årets helt 
store bog-sællert, Jens An-
dersen, der har skrevet den 
meget anmelderroste bio-
grafi »Kim Larsen - mine 
unge år«, hylder i et opslag 
på Facebook specialtrykke-
riet Arco i Skive.

Jens Andersen, der af 
Kim Larsen blev tituleret 
»J.A.«, skriver:

- Der er altid mange men-
nesker, der fortjener en 
stor tak fra forfatteren, når 
en biografi er færdig: Ho-
vedpersonen selvfølgelig, 
og hans nærmeste fami-
lie. Også tak til alle de, der 
gennem tiden har bidraget 
til historien om Kim Lar-
sens liv og værk med ind-
sigtsfulde, inspirerende ar-
tikler og interviews, og tak 
til alle de, der har kontak-
tet mig de seneste måneder 
med relevante oplysninger 
og overleveret kildemate-
riale i form af håndskrifter 
og fotos. Kæmpetak til Poli-
tikens Forlag, der har ydet 

et enestående teamwork. 
Og naturligvis min egen fa-
milie og trofaste, kritiske 
medlæsere, inden bogen 
gik i trykken for fem uger 
siden oppe i Skive. Hurra 
for Specialtrykkeriet Arco, 
der magtede opgaven!

Jens Andersen er ph.d. i 
nordisk litteratur fra Kø-
benhavns Universitet, og 
han har blandt andet mod-
taget Georg Brandes-pri-
sen, Weekendavisens 
Litteraturpris, Søren Gyl-
dendal-Prisen og H.C. An-
dersen Legatet for sine 
mange bøger.

Han er især kendt for 
sine populære og prisbeløn-
nede biografier om Astrid 
Lindgren, H. C. Andersen, 
Dronning Margrethe, Tove 
Ditlevsen, Ole Lund Kirke-
gaard, Tom Kristensen, Thit 
Jensen og senest biografien 
om Kim Larsen. 
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Forfatter hylder 
trykkeri i Skive

Med baggrund i den seneste 
folkesundhedsundersøgelse 
»Hvordan har du det?«, som 
de danske regioner udførte 
i 2017, er der grund til stor 
bekymring for den danske 
folkesundhed og dermed 
også for sundhedsudgifter-
ne generelt i samfundet. 

Undersøgelsen viste des-
værre også, at andelen af 
svært overvægtige i Skive 
Kommune er steget fra 16 
til 21 pct. 

Samtidig fremgår det 
også af undersøgelsen, at 52 
pct. af borgerne i kommu-
nen ikke dyrker idræt eller 
anden form for motion i fri-
tiden, og det er én af syn-
derne i forhold til den pro-
blematiske overvægt. 

Skive Kommune er i for-
længelse af den omtalte un-
dersøgelse blevet visions-
kommune i Danmarks store 
idrætssatsning »Bevæg dig 
for livet«, og derfor ønsker 
kommunen at gøre en eks-
tra indsats for at få flere 
idræts- og motionsaktive i 
kommunen og dermed mod-
virke den dystre tendens.

Det fortæller direktør 
for Kulturcenter Limfjord 
(KCL), Bent Mølgaard.

- Det er et godt initiativ 

Skive Kommune har sat i 
gang, og det vil vi rigtig ger-
ne bidrage aktivt til. Vi er jo 
i forvejen et hus, der sum-
mer af idræt og motion, så 
med dette nye initiativ hå-
ber vi at kunne få endnu 
flere borgere i gang med at 
være aktive.

Bent Mølgaard oplyser, at 
»Sjov Motion« starter den 
14. januar.

I første omgang tilbydes 
»Sjov Motion« som et tilbud 
sidst på formiddagene. 

- På den måde vil vi også 
kunne benytte en af vore tre 
haller, såfremt der bliver be-
hov for yderligere plads, for-
klarer Bent Mølgaard.

Der bliver tale om to 
ugentlige motionsformidda-
ge mandag og onsdag, hvor 
motion, samvær og livskva-
litet sættes i højsædet, og 
hvor fysiske eller psykiske 
handicaps ikke er nogen 
hindring. 

Der vil efterfølgende tilli-
ge være mulighed for en tur 
i badeland f.eks. i det store 
varmtvandsbassin, såfremt 
nogle af deltagerne har lyst 
til det.

MERETE JUST
just@skivefolkeblad.dk

KCL byder på 
sjov motion  
for inaktive

Forsøg fra bl.a. Sunds Sø 
har bidraget til en yderst 
effektiv metode til at for-
udsige stigende grundvand 
og dermed oversvømmel-
ser. Erfaringerne fra Sunds 
og Region Midtjylland er al-
lerede videreudviklet, så de 
kan bruges på Mississip-
pi-deltaet i USA.

Den banebrydende me-
tode til at kortlægge un-

dergrunden og dermed 
forudsige fremtidige over-
svømmelser kommer fra 
EU-projektet Topsoil, som 
Region Midtjylland er pro-
jektleder på. 

Avanceret elektromagne-
tisk er placeret på to slæder 
og er ca. 15 meter langt. Det 
trækkes for eksempel hen 
over marker eller efter en 
båd. Metoden giver viden 

og kortlægning af de øver-
ste 50-60 meter af jordsøj-
len. 

I Sunds kan metoden som 
bonus måske være med til 
at give svar på, hvordan 
Sunds Sø er skabt. 

Topsoil-projektets for-
mål er som nævnt at kunne 
forudsige oversvømmelser 
forårsaget af den stigen-
de grundvandsstand, men 

projektet arbejder også med 
løsninger for at øge vand-
kvaliteten. 

Med i Topsoil er foruden 
Region Midtjylland også 
Aarhus Universitet, Her-
ning og Horsens kommu-
ner, GEUS (Nationale Ge-
ologiske Undersøgelser for 
Danmark og Grønland.

Midtjysk metode kan forudsige oversvømmelser


