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Veddum.dk

Som ny borger kan det være svært at finde rundt i byens tilbud
–det kan det såmænd også selvom man har boet her nogle år.
Derfor har foreningerne i Veddum udgivet denne folder, som
forhåbentligt kan hjælpe lidt på vej.
Her kan man se hvad de mange foreninger og arbejdsgrupper
mv. laver og finde kontaktpersoner. Er man selv lidt udadvendt
bliver man taget godt imod i byens foreninger, der er altid brug
for et ekstra par hænder.
Som ny borger ser man med friske øjne på mange ting og byen
er generelt positiv overfor nye initiativer, men prøv også at
stikke en finger i jorden og deltag i nogen af de eksisterende
aktiviteter, måske bliver du overrasket.
Følg med på veddum.dk og på Facebook. Brug de lokale muligheder, så er du med til at bevare en levende og særdeles aktiv
by.
Folderen skal opdateres jævnligt, så vi tager med glæde mod
dine rettelser og forslag til forbedringer.
Velkommen, vi håber du får lyst at blive i Veddum i mange år.
Foreningerne i Veddum
Orla Jørgensen post@veddum.dk

Følg med på infoskærmen i Brugsen, på Veddums
hjemmeside (veddum.dk) og på facebook under
Skelund-Veddum vores fælles by m.m.
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Kort

3

Aktiviteter

Året rundt

Ugentligt

Vi har en række traditionelle
arrangementer året rundt

Mandage
•
Madlavning for
mænd oktober—
marts i salen

Februar
• Fastelavnsfest for børn i
kirken og salen
• Standerhejsning i VIF
Marts

Dilettant

•

Dilettant

Maj
•

Pinsefest og Majbøg

Juni
•
•

Fælles sankthansbål i
VIF
Hygge på torvet

August

Sankthansbål

•
•

Sportsuge VIF
Fælles weekendtur med
Thor

August
•

Skovmesse i byskoven

November
•

J-dag i Salen

Tirsdage
•
Præmiewhist fra
september til april
•
Fælles travetur fra
børnehaven kl.
18.30
•
Lokalhistorisk arkiv
har åbent den 1.
Tirsdag i hver måned fra 14 – 17. Dog
har vi lukket i Juli og
december måned
Torsdage
•
Flæskespil (VIF),
kl.19.30 i Salen
Lørdage
•
Mountainbike og
samvær i Thor
Andet
•
Fodbold i Veddum
IF.

December

Hygge på torvet

Skovmesse

•
•

Julefrokost i salen
Børnedag i VIF

Pinselørdag er der normalt fælles
morgenbord i klubhuset, hvorefter vi
kører i skoven efter bøgegrene til at
pynte majbøgen med. Om natten er
der fest til den lyse morgen, mens vi
våger over majbøgen. Det er nemlig
en tradition at stjæle nabobyens
majbøg inden solopgang.
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Lidt om byen

Beskrivelse

Veddum udgør sammen med Skelund et lokalcenter.
De to byer deles om en række faciliteter:
Der er børnehave i Veddum, mens idrætshallen er i Skelund
I Veddum har vi en dagligvareforretning (Dagli’ Brugsen). Postbutik og apoteksudsalg findes i brugsen.
Offentlig transport sker med bus, der kører til Aalborg og Hadsund. Tjek rejseplanen.dk. Derudover kan man bestille Flextur på
NT.flextrafik.dk eller tlf.: 99 34 11 34.
I byen har vi fjernvarme fra et naturgasfyret kraftvarmeværk, som
er fælles for Skelund, Veddum og Visborg.
HEF har lagt bredbånd til de husstande, der har valgt dette.

Afstande
Til stranden og Ø. Hurup er der kun 8 km. Så en aftentur med en
dukkert og en is er absolut en mulighed.
Der er en perfekt cykelsti gennem Veddum på den nedlagte jernbane mellem Hadsund og Aalborg. Ad banestien er der kun et
par kilometer ud til skoven, men man kan også tage en længere
tur til f.eks. Kongerslev eller Lille Vildmose.

Banesti og lejrplads
Det er muligt at cykle næsten hele vejen ad den tidligere Randers
-Hadsund-Aalborg-jernbane fra Skelund-Veddum sydpå til Havndal eller nordpå til Aalborg.
Stien ligger i fredelige omgivelser, og biler møder man kun, hvor
den krydser en vej. Bakkerne er udjævnet med volde og grave og
langt det meste af stien er asfalteret.
Fra Skelund til Havndal er der 20 km eller godt en time hver vej.
Fra Veddum til Aalborg er der små 50 km, så det tager omkring 3
timer hver vej.
Hvor cykelstien på Hadsundbanen passerer Veddum, har vi bygget en lejrplads, så cykelturister kan overnatte. Pladsen har to
sheltere og plads til telte. Der er bålplads med grill, sav og brænde samt multlokum og vandhane.
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Banestien Aalborg—
Havndal

Vores fortid

Lokalhistorie

Området ved Veddum har været beboet helt fra ældre stenalder.
De første skriftlige kilder hvor Veddum nævnes, er fra år 1436
Wed-Heim, eller Widum, skal have dækket over "hjemmet i
skoven". Bynavnet dateres tilbage til folkevandringstiden i
århundrederne før vor tidsregnings begyndelse.
Storke
Kærene øst for byen gav engang føde til Danmarks største
storkekoloni. I 1880 talte man 135 ynglende storkepar i Veddum. Da kolonien var på sit højeste var det ikke ualmindeligt
at se gårde med 3, 4 og 5 storkereder.
Kirsebær
Tidligere var Veddum utroligt rig på kirsebærtræer. Den lokale
sort minder om de moderne Stevnsbær. De findes stadig i
mange haver og vi har plantet en allé mellem Skelund og
Veddum.
Stationsby
Veddum Station blev opført i 1900 samtidig med anlæg af
Aalborg - Hadsundbanen.
Stationen blev nedlagt sammen med banen i 1969.
I 1984 etablerede Nordjyllands amt cykelsti på den gamle
bane fra Veddum til Visborg og i 1988 hele vejen fra Hadsund
til Aalborg.
Bredboller
Bredboller eller Veddumboller er suppeboller, der har været
brugt i Veddum siden 1875, måske tidligere. De er runde, lidt
større end en 5-krone, og flade, de supplerer kød- og melboller i suppen.

Bredboller
1.
½ liter fløde (ikke for frisk) og 10 æg røres sammen.
2.
400 g mel sigtes i.
3.
1 tsk. salt tilsættes
4.
Røres grundigt til en tyk pandekagedej.
5.
En gryde letsaltet vand varmes til lige under kogepunktet.
Hav koldt vand parat til at hælde i, hvis vandet er ved at
koge.
6.
Dejes sættes på med en teske –pas på de bliver pænt
runde og ikke får hale.
7.
Når overfladen er fuld af boller, vendes de med en teske.
8.
Bollerne tages op og kommes i koldt vand. De afkølede
boller lægges på et fad og er klar til at komme på suppen.
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Amatørteater

Veddum Amatør Teater opfører et dilettantstykke første lørdag i
marts.
Kontakt: Allan Andersen, Tlf. 21 24 78 48
Byforskønnelse
Mange frivillige hjælper med til at holde byen pæn. Veddum landsbylaug koordinerer arbejdet. Er der noget du har lyst til at gøre bedre
–så giv en hånd med. Den der udfører arbejdet bestemmer standarden.
Kontakt
•
Lugning af grønne arealer og pasning af blomsterkasser:
Helle Jeppesen
•
Byporte: Underskilte fås ved Orla Jørgensen
•
Juleudsmykning: Johnny Rasmussen
•
Lejrplads, cykelsti mv.: Erik Velling
•
Tomme byggegrunde: Jan Thøgersen
•
Flagallé: Morten Hald
Husmoderforening
Skelund-Veddum Husmoderforening, Nørkærvej 44, Skelund
Skelund-Veddum Husmoderforening laver bla. udflugter, modeshows, julemarked m.m.
Formand Anette Ladefoged Pedersen 28945245 –Facebook: Skelund/Veddum Husmoderforening
Idrætsforening
Veddum Hovedgade 40
Veddum Idrætsforening har fodbold for herrer senior, dame senior og
herre oldboys. Børnene samles i ASV, der er fælles hold for Als, Skelund, Veddum og Ø. Hurup.
Hver torsdag arrangeres flæskespil i Salen. Desuden arrangeres bl.a.
idrætsuge, majbøg, cykelløb og Skt. Hansbål.
Kontakt bestyrelsen på bestyrelse@veddumif.dk. Hjemmeside: http://
www.veddumif.dk.

Kulturhuset Veddum Sal af 1884
Veddum Hovedgade 3
Salen anvendelse til familie- og årstidens fester, flæskespil, præmiewhist m.v. foruden til dilettant, generalforsamlinger m.m.
Det er muligt at leje hele huset eller den lille stue. Desuden kan service, borde og stole lejes ud af huset.
KONTAKT tlf. 40526696 mail: sal@veddum.dk
Landsbylaug
Foreningens formål er at bevare og udbygge Veddums bedste traditioner og virke for samarbejdet mellem personer, foreninger og institutioner samt virke som talerør over for myndighederne.
Kontakt Leo Korsgaard Tlf. 24291083 Veddum Hovedgade 70 ,
epost: laug@veddum.dk
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Foreninger

Foreninger

Lokalhistorisk arkiv
Veddum Hovedgade 42
Arkivet er behjælpeligt med slægtsforskning og udformning af
jubilæumsskrifter.
Veddum Lokalhistoriske Forening afholder foredrag, byvandringer
og billedudstillinger.
De lokalhistoriske arkiver udgiver Gammel Nyt, som kan tegnes
abonnement på ved henvendelse til arkivet.
Vi har åbent den 1. Tirsdag i hver måned fra 15 – 18 (undtaget juli
og december)
Ellers efter aftale – kontakt bestyrelsen.
Kontakt: lok.veddum@gmail.com
Motionsklub
THOR - motion og samvær - Veddum Skelund , Veddum Hovedgade 39.
Klubben tilbyder cirkeltræning, gang, løb, cykling, socialt samvær
og mange andre ting.
Lørdag morgen er der gang i cyklerne
Der fælles cirkeltræning, men med en nøgle kan medlemmerne
frit benytte motionsudstyr som crosstrainer, løbebånd, motionscykler samt romaskine og vægtudstyr.
Kontakt thor@veddum.dk
Følg mulighederne på facebook: Thor. motion & samvær. Veddum-Skelund.
Mobilitetsforening Havbakkebussen
Havbakkedistriktets mobilitetsforening råder over to 9-personers
busser til almindeligt kørekort i Als og Ø. Hurup.
Alle borgere med fast eller midlertidig bopæl (ejer sommerhus)
eller som har erhverv eller leder frivilligt arbejde i Havbakkedistriktet, og som har kørekort til bil, kan mod en mindre betaling låne
køretøjerne til privat anvendelse eller til kørsel for en forening, og
udlånet kan ske på tværs af de enkelte landsbyer og køretøjernes
placering.
Booking og yderligeres oplysninger findes på foreningens hjemmeside:
http://havbakkebussen.dk
Traktorklubben Veddum
Traktorklubben Veddum blev stiftet i maj 2012 af Frans Christensen, Kasper Kvist og Brian Pedersen.
Målet at køre en lille tur og få en kop kaffe med brød. Klubben
tager til traktorringridning og udstilling og hvad der ellers byder
sig.
Følg Traktorklubben Veddum på Facebook
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Erhverv

Erhverv

Brugsen
Dagligvarer. Netbutik, postbutik, tips og lotto og håndkøbsudsalg. Åben hver dag 7.30 til 18.45
Veddum Hovedgade 26. Tlf. 98 58 52 25
Dansk Naturtræ
Dansk Naturtræ, Kærvej 55, Mob: +45 40 88 82 76
Hjemmeside http://www.dansknaturtræ.dk
Keramik, Else Rasmussen
Gaver, undervisning. Altid velkommen. Hyltvej 42, Tlf.
24 24 40 59
Kruse Vask
Pejtervej 2, Tlf. 98 58 51 08. http://www.krusevask.dk/

Tømrermester Munch
Alt i tømrerarbejde. Jonas Munch, Kærvej 21, Veddum, http://tømrermestermunch.dk
Veddum – Skelund El
Alt i el-arbejde. Hårde hvidevarer, gaver, blomster
mv. Stationsvej 1, Skelund, Tlf. 98 58 54 84
Vognmand Brian Pedersen
Al kørsel både til private og erhverv. Kærvej 10, Veddum tlf. 98585004 / 40275404
Telesmeden
Alt i vvs. og kedler. Nyinstallering, reparation og vedligehold. Rønholtvej 1,
Tlf. 98 58 55 33 http://www.telesmeden.dk/
Veddum træpillesalg

Rønholtvej 46, Frans 40 19 50 17, Brian 40 27 54 04.
www.veddumtraepiller.123hjemmeside.dk
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Institutioner

Institutioner
BØRNEHAVE
Kirsebærhaven
Havbakkedistriktets private naturbørnehave
Veddum Hovedgade 44
Tlf. 25 47 60 10
Mail: lotteikirsebaerhaven@outlook.dk
http://kirsebaer-haven.dk/

FORSAMLINGSHUS
Kulturhuset Veddum Sal af 1884
Hovedgaden 3 Telefon: 98 58 55 83
Udlejning tlf. 405266
IDRÆTSHAL
Skelund-Veddum Hallen
Idrætsvej Skelund
KIRKE
Skelund kirke
Teglbakkevej 1, Skelund,
Tlf. 98 58 50 20 www.skelundkirke.dk

LÆGE
Jørgen B. Nielsen
Skelund Hovedgade 8, Skelund
Tlf. 98 58 50 02 http://laegejoergennielsen.dk/
SKOLER

Havbakkeskolen Als, Vikingvej 4,
Als
Tlf. 96 53 15 00
http://www.havbakkeskolen.dk

Astrup Friskole, Park Allé 2, Astrup
Mobil: 25 60 94 00
http://astrup-friskole.dk/

VANDFORSYNING
Veddum Vandværk (vest for banen)
•
Formand Inger D. Nielsen
•
mobilnr. 21358019
•
mailadr. Veddumvandvaerk @ gmail.com
•
http://www.veddumvand.dk/
Øster Hurup vandværk (øst for banen)
•
Tlf. 51 34 89 40
•
Mail adr.: osterhurupvand @ mail.dk
•
www.osterhurupvand.dk

VARMEFORSYNING
Veddum Skelund Visborg Kraftvarmeværk
Pejtervej 14
Vagt tlf. 3064 9971
Telefon 9636 9999 http://www.v-s-v.dk/
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På Facebook

Mere information

Følg med på Facebook, her finder du:
•
Skelund Veddum vores fælles byer (https://
•
•
•
•
•
•

www.facebook.com/groups/63721915131)
Veddum Sal af 1884 (https://www.facebook.com/veddumsal)
Dagli’Brugsen Veddum (@veddumbrugs)
Veddum landsbylaug (https://www.facebook.com/
groups/520744667990522)
Veddum vores fælles by (https://www.facebook.com/VEDDUM
-VORES-F%C3%86LLES-BY-185108914870529)
Veddum IF (https://www.facebook.com/groups/veddumif/)
THOR - motion og samvær - Veddum Skelund (https://
www.facebook.com/groups/527013267468296)

Foruden mange lokale borgere.

På hjemmesider
•
•
•

•
•
•

Veddum.dk er hjemmeside for foreninger, borgere og erhverv i Veddum.
Skelund.dk er den tilsvarende hjemmeside for vores naboby
www.skelund-veddum.dk/ er et fælles fremstød for bosætning i området
Nærmere oversigt og oplysninger om foreninger i Mariagerfjord Kommune findes på www.conventus.dk/
mariagerfjord.
På wikipedia: http://da.wikipedia.org/wiki/Veddum, er byen
beskrevet
veddumif.dk - Veddum idrætsforening

Infoskærmen i Brugsen
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Kulturhuset Veddum Sal af 1884

