
Skive Havn fejrer 150 års jubilæum med en lang række aktiviteter på hele 
havneområdet, hvor der blandt andet kan opleves følgende:

Jollehavnen
Marineforeningen, Fritidsfiskerne, Værftet og Produktionsskolen 
har åbent hus.

Industrihavnen
• Reception for Skive Havns 150 års jubilæum i festteltet med  

masser af underholdning. 
• Åbent hus hos Skive Shipping, DLG, Mollerup Mølle, Moland og  

Skive Sten & Grus. 
• Safari Queen ankrer op. 
• Skive Kasserne fremviser en del af deres udstyr. 
• Marienlyst fremviser roret til Toldkrydseren

Lystbådehavnen, Strandtangen, Resenlund og Krabbesholm
• Kulturbåd Svanen med masser af underholdning
• Åbning af Blue Walk stien
• Telt med præsentation af kommunens seks lystbådehavne
• Kreativt telt med musik og arbejdende håndværkere
• Showsejlads, Skive Sejlklub, åbent hus i klubberne og Maritimt Center
• Glaspusteri Helledie og Guldsmed Ø har åbent
• Rosenhøj åbner dørene
• Rundvisning på Krabbesholm Højskole
• Skive Fjord Camping afholder sejlture fra Tangen
• Cirkusfabrikken har skole på Tangen
• Stor hoppeborg og Bungy jump
• Faldskærmsudspring på Strandtangen – West Jump

INFORMATIONSFOLDER
Gratis adgang til alle arrangementer!
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PROGRAM // HAVNEN

Skivemødet arrangeres af:

og de 90 anpartshavere repræsenterende en bred vifte af 
erhvervslivet på Skive-egnen.

Skivemødet gennemføres desuden med støtte fra:

LØRDAG 4. MAJ

Branding Skiveegnen ApS

SPAR VEST
FONDEN

PROGRAM // POSTHUSTORVET

Torsdag 2. maj sætter Jobcenter Skive og Code of Care Skive fokus på arbejdskraft 
og rekruttering. Rammen er et helt nyt initiativ under navnet Skive Jobfestival. 
Målet her er at hjælpe det lokale erhvervsliv med at finde kvalificeret arbejdskraft 
og hjælpe unge ledige i job. På Skive Jobfestival kan alle virksomheder, som har fo-
kus på rekruttering af arbejdskraft møde kommende medarbejdere. Jobfestivalen 
finder sted i det store eventtelt
og her bliver virksomheders rekrutteringsbehov matchet med ledige og potentielle 
jobsøgende.

På Posthustorvet danner det store eventtelt rammen om dels et stort festligt op-
startsarrangement – en fællesspisning, hvor lokale kokke og 
restauratører tryller med lækkerier fra Skiveegnen - Skive Street Food.
 
Fredag 3. maj er Skive-samtalerne i højsædet, hvor der vil blive snakket grøn om-
stilling, iværksætteri, forbedring af infrastrukturen og helt generelt om, hvordan vi 
får skabt et Danmark i balance. Der vil også flere gang i løbet af dagen blive live-
streaming på en storskærm direkte fra Jenle, med nogle af de spændende talks. 
Disse vil efterfølgende blive fulgt op direkte fra den røde sofa i teltet.

Arrangementer og aktiviteter i teltet på Posthustorvet kører 
fredag 3. maj fra kl. 10.00 – 21.00. Der er gratis adgang til alle 
arrangementer.

TORSDAG 2. OG FREDAG 3. MAJ



PROGRAM // JENLE PROGRAM // OPEN BY NIGHT

Der er udvalgt syv temaer, der danner udgangspunkt for de mange ”talks”, debat-
ter og samtaler på Jenle både fredag 3. og lørdag 4. maj. I år er der to parallelle 
spor – ét i ”Laden” og ét i ”Teltet”. Der vil blive gået i dybden med følgende emner:

• Infrastruktur – en vej til udvikling!
• Decentralisering af uddannelsesinstitutioner
• Den grønne omstilling – en bæredygtig fremtid
• Mediernes rolle i et Danmark i balance
• Kreativitet og iværksætteri
• FN’s 17 verdensmål
• Finansiering – mulighed eller udfordring?

Til at debattere disse emner kan man 
blandt mange personer opleve:
• Kristian Thulesen Dahl, MF
• Inger Støjberg, MF
• Andreas Steenberg, MF
• Mette Frederiksen, MF
• Bertel Haarder, MF
• Palle Weis, JP, 
• Ole Dall, Skive Folkeblad, 
• Ane Cortsen, DR, 
• Lone Sunesen, TV MIDTVEST
• Knud Romer, debattør
• Steffen Damsgaard, Landdistrikternes Fællesråd
• Christian Have og Helle Solvang, moderatorer

Arrangementer og talks kører fredag 3. og lørdag 4. maj 
fra kl. 10.00 – 16.00. Der er gratis adgang til alle arrangementer.

FREDAG 3. OG LØRDAG 4. MAJ
Skive Handel sørger med et af de populære Open By Night arrangementer for, at 
hele Skive by er åben, og at de mange butikker i Skives gågader står parate til at 
vise byens forretnings- og handelsliv frem på bedste måde. 

Skive Handel og byens detailhandel har i samarbejde med bl.a. Skive Musikskole 
sørget for, at der kan opleves en lang række musikalske indslag, koncerter og ak-
tiviteter på gader og torve, rundt omkring på byens pladser samt endvidere sjove 
og alternative oplevelser i de mange forretninger.

Se det detaljerede program på Skive Handels hjemmeside:
www.skivehandel.dk

FREDAG 3. MAJ
G L Æ D  D I G  T I L

S K I V E M Ø D E T
Når Skive Mødet for anden gang løber af stablen fra 2. til 4. maj er alle sejl sat for 
at sætte fokus på det overordnede tema; Danmark i Balance. 

Skive Mødet er først og fremmest et forum for samtaler, debatter og diskussio-
ner omkring udvalgte temaer, der alle har stor betydning – ikke kun i Skive, men 
overalt i den del af Danmark, der ligger uden for de store byer. De mange samtaler 
og debatter foregår mellem en lang række personligheder, der alle på hver deres 
måde har fingeren på pulsen, og som er med til at sætte den politiske dagsorden.

Samtalerne foregår primært på Jenle, som er navnet på Jeppe Aakjærs kunst-
nerhjem. Her startede Aakjær i sin tid de politiske folkemøder, der havde til for-
mål at styrke den demokratiske proces og udvikling. Det er præcis samme formål  
SkiveMødet har, hvor vi både ønsker at sætte fokus på det gode liv udenfor storby-
erne, og det at finde de positive sider frem samtidig med, at der sættes fokus på 
den tydelige ubalance, der på mange måder er i vores lille land.

Udover samtalerne på Jenle er der et omfattende program i Skive by, hvor Posthus- 
torvet med det store eventtelt rummer en række sideløbende aktiviteter. Havnen i 
Skive danner en fantastisk ramme om et stort og varieret program lørdag 4. maj, 
som bl.a. er med til at markere havnens 150 års jubilæum. Og endelig holder Skive 
Handel Open By Night fredag 3. maj, hvor der er masser af attraktive tilbud - og 
underholdning og oplevelser for hele familien.

På gensyn til tre spændende dage under SkiveMødet 2019.
 
Poul Johannes Pedersen
Fmd. Branding Skive Egnen    

Se hele programmet på www.skivemødet.dk Se hele programmet på www.skivemødet.dk Se hele programmet på www.skivehandel.dk


