
Vores huse 
Området er meget præget af, at det er landsbrugsområde. Især i 
sæsonerne er der stor aktivitet på mark og vej. Det lever vi med. 
Nogle landbrug er blevet nedlagt og enten solgt til private eller til 
landmanden, der kan nedlægge bygningerne og anvende jorden til avl. 
Nogle af de huse, der er i forfald, fjernes af kommunen, og vi vil gerne 
holde disse nye grønne områder pæne. 
På Fursundegnen er der huse til salg og til leje (se hjemmesiden).  
 
Foreninger 
Der er adskillige foreninger på egnen (se hjemmesiden). Derfor er der 
også mange aktiviteter. Selvom vi prøver at kommer uden om hinandens 
datoer, er det ikke altid det lykkes. Så der er noget for enhver smag. 
Meld dig ind og vær med. Ind imellem laves ”begejstringsbegivenheder” 
(noget ekstra stort, hvor hele egnen er involveret) 
Arrangements-kalenderen er ligeledes at finde på hjemmesiden, ligesom 
der ofte er opslag hos købmanden i Junget og Brugsen i Selde. 
 
Udvikling af egnen 
Vi er glade for, I har 
valgt vores egn.  
Som en bondemand 
sagde: ” Vi kan jo 
ligeså godt gøre det 
sjovt, mens vi er 
her”. Derfor er der i 
alle 4 landsbyer 
mange aktiviteter i 
gang for at udvikle 
egnen.  
Både ideer og 
hænder er 
efterspurgt. 
 
 
Har I spørgsmål er I velkommen til at kontakte bestyrelsen: 
 
Ulla Simonsen, Floutrupvej 37, 7870 Roslev, tlf. 51366112. 
 
 
Og I kan bruge info@fursundegnen.dk både til spørgsmål og meddelelser. 

Velkommen til 
Fursundegnen 

Som tilflytter er her en hjælp til at 
finde rundt i egnens tilbud - det  
kan være svært, også selvom man 
har boet her nogle år, for her sker 
hele tiden noget nyt.  
Foreningen for Fursundegnen har 
lavet denne folder, som beskriver 
forholdene i korte træk. For  
tingene udvikler sig, og derfor 
anbefaler vi at klikke ind på  
egnens hjemmeside 
www.fursundegnen.dk 
Her bliver jævnligt opdateret 
arrangementer og nyheder, og I 
kan finde detaljeret oplysninger  
om mange forhold, som her kun 
bliver nævnt kort. 
Som ny borger ser man med friske 
øjne på mange ting, og vi på eg-
nen er generelt positiv overfor nye 

initiativer. Ved at deltage i nogle af 
de eksisterende aktiviteter finder I 
bedst ud af, hvordan og med 
hvem ideerne kan sættes i værk.   

Aktiviteter og underholdning må vi selv få op at stå. Her er plads til, at vi 
selv kreerer det, vi synes er nødvendigt og sjovt.   
Brug de lokale muligheder, så er du med til at bevare en levende og 
særdeles aktiv egn.  
 

”når du deltager, sker der endnu mere” 
 

Velkommen, vi håber I falder til og bliver i mange aktive år. 

Strandeng ved Fursund med færgen i 

baggrunden. 

 

mailto:info@fursundegnen.dk
http://www.fursundegnen.dk/


Historie 

Fursundegnen består af 4 landsbyer med opland, i alt ca. 1300 borgere. 
Sammen er vi stærke, derfor er vores fokus fællesskabet, som vi søger for 
at få ind-tænkt i alle forhold. 
Hver landsby har sit særpræg, beboet i mange år og med fine gamle 
kirker.  
Junget har campingplads, stranden med badebro og boldbane, købmand 
samt Urhøjene med unik udsigt. 
Lindum har Cirkusfabrikken. 
Selde har skole og børneinstitution, ældrecenter, idrætshal, Daglig 
Brugsen, bank og aktivt kunstliv. 
Thorum har årligt revy og Købmandsgården med lokalarkivet og mange 
aktiviteter. 
Åsted har borgen Østergård og gamle volde og shelter. 
Eskov Strandpark har shelters, bålplads, grillplads, badebro og skov. 
Disse særpræg hjælper vi hinanden med at bevare og samtidig arrangeres 
fælles initiativer på tværs.  
En visionsgruppe er i fuld gang med nye ideer, og her er I meget 
velkomne. 
Vi har et godt samarbejde med kommunen i flere projekter. 
 

Service 
For børn: 
Vi har både børnehave og dagpleje. 
Skolen i Selde har fra 0. - 6. klasse og 
fritidsordning. 
Der er flere legepladser og en multibane 
ved skolen. 
For unge: 
Fra 7. klasse går man enten på skolen i 
Breum (13 km) eller Roslev (12 km). Der 
kører skolebus. 
Der er Ungdomsklub på Selde skole hver 
mandag og onsdag aften. 
Idrætsforeningen har tilbud for både børn 
og unge. 

For voksne: 
Med 2 dagligvarebutikker lægger det op til, at vi støtter dem maksimalt. Vi 
har smed, glarmester, tømrer, VVS, frisør, murer, maler og meget mere i 
området (se hjemmesidens erhvervsoversigt). Ved at bruge disse 
virksomheder, kan vi udvikle det lokale erhverv. 

Idrætsforeningen har både boldspil og fitness lokale. Der er bådelaug og 
få hesteruter. 
Pakkepost kan modtages i Brugsen i Roslev (12 km), postekspedition i 
Brugsen i Selde, Brugsen i Durup (10 km), Kvickly i Skive (25 km) eller i 
Brugsen på Fur. 
Lægehus både i Branden og Roslev. 
Tandlæge, fysioterapi og dyrlæge i Roslev. Tilbud om massage har vi 
også på egnen. 
Aviser: Skive Folkeblad kan bestilles, mens Salling Avisen kommer gratis. 
Lokalarkivet i Thorum udgiver en årskalender med specielle emner.  
Vi har 3 autoværksteder på egnen og brændstofsalg i Junget. 
Bustransport kan læses på www.midttrafik.dk ruterne 420, 421, 422. 
 
 

 
Der er færgefart til Fur, til Hvalpsund og bro til Nykøbing Mors. 
Vi har bredbånd og rimelig mobildækning. 
Vandforsyning er Skive Vand. 
Vindmøller er i stort antal synlige i landskabet og et meget stort 
supplement til Skive Kommune, der ønsker at fremstå som RENT MILJØ. 
De fleste møller er på ca. 85 m, men ønskes erstattet med møller på ca. 
150 meter. 

http://www.midttrafik.dk/

