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Fjordklyngens Nyhedsmagasin:
På sidste års generalforsamling blev der efterlyst mere information vedrørende alle de spændende ting, der
til stadighed sker i Fjordklyngens område. Trods hjemmeside, facebook, e-mailservice, min landsbyapp
m.m. må vi erkende, at vi ikke når ud til alle. Inspireret af andre steder, hvor byer er gået sammen om et
nyhedsmagasin, besluttede Fjordklyngerådet derfor at nedsætte en redaktion, som skulle arbejde med
ideen med det mål, at alle borgere i Fjordklyngens område fremover modtager Fjordklyngens
Nyhedsmagasin 4 gange om året i deres postkasse.
Udover nyheder fra Fjordklyngerådet og de enkelte byer er der portrætter, virksomhedsbesøg, historier fra
før og nu, oplevelser fra afholdte arrangementer, noget om kommende arrangementer, samt en fælles
kalender for større arrangementer. Det er vores håb, at magasinet udover nyhedsformidling også kan
bruges til markedsføring i forskellige sammenhænge.
Fonden for Skals Sparekasse har støttet projektet med 20 000 kr. og Lynderupgaard med 10 000 kr. til
opstart, hvilket vi er meget taknemmelige for. Derudover vil magasinet være finansieret af annoncer,
hvilket betyder, at magasinet er gratis for beboere i Fjordklyngen.
Redaktionen består af repræsentanter for alle byer, samt en ekstern journalist og to fotografer. Et af vore
mål er bedre kendskab til hinanden, så har du stof til en god artikel fra området, hører vi meget gerne fra
dig.
Muslingefestival og prisoverrækkelse:
For fjerde år i træk arrangerede Fjordklyngen Muslingefestival på Sundstrup Havn i samarbejde med de
lokale fiskere.
Festivalen startede på festligste vis, da vi fik overrakt en særpris til Fjordklyngen fra Region Midtjylland.
Baggrunden var, at Fjordklyngen var nomineret til prisen som årets landsby i Region Midtjylland og var med
i opløbet sammen med Knebel og Idom-Raaasted. De tre områder stod meget lige, og der måtte en ekstra
vurdering til. Vinderen blev Idom-Raasted, som modtog 150 000 kr., men regionsrådet valgte
ekstraordinært at tildele Fjordklyngen og Knebel en særpris hver på 75 000 kr.
Efter overrækkelsen bød fiskerne på frisk tilberedte muslinger. For at minimere forbruget af
plastiktallerkner, skulle gæsterne i år betale 10 kr. for tallerkenen, men kunne til gengæld spise alle de
muslinger, de havde lyst til. Der blev langet ca. 1000 portioner muslinger over disken – en opgave som de
gæve Sundstrupfolk som sædvanlig klarede med bravour.
Nye tiltag var sat i værk. Børn og voksne havde mulighed for at fange krebs og rejer i fjorden og smage en
fjordpaella tilberedt på udekøkken, og der var boder med lokalt kunsthåndværk.
Om aftenen var der fællesspisning, hvorefter dansegulvet hurtigt blev fyldt.
Muslingefestivalen er blevet til en rigtig folkefest med god stemning dagen igennem. Desværre gav den i
2019 ikke overskud, hvilket er ærgerligt, når der er lagt så mange frivillige timer både før og under

afholdelsen. En del skyldes nok dårligt vejr og dermed mindre ølsalg, men festudvalget står klar og glæder
sig allerede til at arrangere den næste – forhåbentlig med bedre resultat.
Fjorden som legeplads:
Vi har en fantastisk natur i Fjordklyngen – vi har skov, vi har strand, vi har hede, eng og mark, vi har fjorden.
Vi har også et ønske om, at flere får mulighed for at opleve den på tæt hold.
Derfor startede vi i 2019 et nyt 2-årigt projekt ”Fjorden som legeplads” med støtte fra Friluftsrådet og Den
Jyske Sparekasse. I projektperioden afholdes der 5 arrangementer om året, hvor man under kyndig
vejledning kommer tæt på fjordens dyreliv og tilbereder mad over bål af de ting, man kan samle. Der har
været stor interesse for turene, og vi håber med tiden at kunne gøre tilbuddet permanent.
Fjordklyngens cykelklub:
Klubben er fortsat meget aktiv. Udover at vedligeholde vores eget 67 km lange mtb-spor deltager de i
mange arrangementer rundt omkring og er med deres flotte Fjordklyngetrøjer gode ambassadører for
Fjordklyngen og bidrager til markedsføring af området.
Detektortræf:
For tredje år i træk var vi i september værter ved Midtjysk Detektorforenings årlige træf. 110 deltagere
skulle bespises fra fredag til søndag.
I alt blev der fortæret 400 boller, 8 bradepandekager, 30 l bøf stroganoff, 30 kg kartoffelmos, blandet salat
i rigelige mængder, 50 kg flæskesteg, 40 kg ovnkartofler, 10 kg grønne bønner, 20 kg rødkål, 15 l sovs, samt
125 portionsanrettede forretter til lørdag. Derudover blev der smurt 360 sandwichboller til madpakker og
lavet kaffe i spandevis.
Alle byer stillede med frivillige, som friske gik til opgaverne, ligegyldigt om det drejede sig om madpakker,
borddækning eller opvask. Humøret var højt og en del lærte nye mennesker at kende fra nabobyerne.
Økonomien hang også fint sammen, idet der blev et overskud til Fjordklyngen på 20 000 kr. Penge, som går
til den daglige drift.
Fjordklyngens gåture:
I november 2019 startede vi et nyt tiltag op. Målet var at få flere ud at bevæge sig, samtidig med at vi fik
større kendskab til hinanden og de forskellige lokalområder
Turene, som er på ca. 5 km., arrangeres på skift af de forskellige byer i Fjordklyngen den sidste søndag i
hver måned. Byerne planlægger turene og finder gåværter, og Fjordklyngerådet sørger for kaffe og kage.
Også her har der været stor tilslutning med 70 – 100 deltagere pr. gang.

Områdefornyelsen:
Vi er nu nået halvvejs med områdefornyelsen som foregår fra 2017 – 2022. Flere af de mindre lokale
projekter er færdige, og nu er turen kommet til de tværgående, dvs. kirkestien og kystprojekterne. Bag
kulisserne har kommunen dog været i gang i længere tid med dialog med kystdirektoratet, da der p.g.a.
kystbeskyttelseslinien skal mange godkendelser hjem, inden man kan gå i gang.

Landsbybussen:
Bussen er populær og har været flittigt brugt af grupper og private. Den er fortsat et forsøg, som støttes af
Trafikministeriet og Viborg Kommune. Det er vores håb, at den med tiden bliver et permanent tilbud.
De frivillige:
Rigtig mange af Fjordklyngens borgere yder en ekstra indsats og bidrager dermed til Fjordklyngens succes.
Som eksempler kan nævnes velvillige lodsejere, ekstra hænder ved afholdelse af arrangementer,
bladudvalget, bage- og madhold, arbejdsgrupper i forbindelse med projekter i områdefornyelsen og
vedligeholdelsesopgaver.
Og så er der medlemmerne af Fjordklyngerådet, som på bedste vis repræsenterer deres by og samtidig
arbejder for fællesskabet og med fokus på udvikling af området.
En stor tak for jeres indsats. Jeg håber, at I fortsat vil være med til at gøre en forskel.
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