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VELKO MMEN  

Velkommen til et ny foreningsår i Fly Borgerforening og vel-
kommen til en ny udgave af FLY'veren. En borgerforening er ik-
ke meget ved uden borgere. Derfor håber vi at I fortsat vil bakke 
op om jeres borgerforening og foreningslivet i Fly.  

Vi kommer ikke rundt og banker på døre i år, men har valgt at 
uddele FLY'veren til alle husstande, da det viste sig at være en 
stor succes sidste år, hvor rigtigt mange valgte at gentegne deres 
medlemsskab. I kan betale kontingentet på MobilePay eller ved 
bankoverførsel. 

Betal til 

• Mobilepay til 66873 
• Bankoverførsel til  

9312-0000707716 

Kontingent for i år: 

• Enlige  50 kr 
• Husstand 100 kr

 
Husk at skrive din/jeres adresse i kommentarfeltet. 

Kender du til nye Flyboer? 
Borgerforeningen vil gerne fortsat kunne byde alle tilflyttere til 
Fly velkommen med en blomst. Så hvis du har fået ny nabo eller 
bare kender til en ny Flybo, så giv besked til borgerforeningen.  

Kontaktinformation findes bagerst i FLY'veren. 
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BO RGERFO REN IN GEN  

På Borgerforeningens generalforsamling d. 25. august stod det 
klart, at flyboerne ønsker at Borgerforeningen og muligvis resten 
af Flys foreningsliv omstruktureres.  

Men det tager tid at igangsætte sådanne ændringer og i mellem-
tiden har vi i bestyrelsen fortsat det ”almindelige” foreningsar-
bejde. 

Så inden jeg går i detaljer med nytænkning og omstrukturering, 
vil jeg forsikre dig kære læser om, at Borgerforeningen afholder 
quiz og fastelavn i 2022, og byfesten vil stadig (igen) blive afholdt 
3. weekend i juni.  

Det store springende punkt var, at det ikke er holdbart at lægge 
alt Borgerforeningens arbejde på bestyrelses skuldre alene, da 
det slider for hårdt på den siddende bestyrelse og afskrækker 
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andre fra at stille op. 

Der ønskes derfor mulighed for at organisere arbejdet i ad hoc-
arbejdsgrupper og komitéer à la høstfestkomitéen, hvor borgere i 
Fly kan melde sig på, hjælpe til og føle stolthed og ejerskab over 
arrangementer, uden at skulle sidde i Fly borgerforenings besty-
relse, og forpligte sig på alle foreningens andre arbejdsopgaver. 

Især er der ytret ønske om at lave en byfestkomité. Den største 
post på Borgerforeningens arbejdskonto, har alle dage været 
byfesten og hvis du har prøvet at være i Borgerforeningen, kan 
du måske nikke genkendende til, at opgaven er en meget stor 
mundfuld for 8-10 personer. Det kan lade sig gøre, men bagefter 
er der ofte ikke mere energi at tage af. Der er simpelthen brug 
for flere hænder og mere samarbejde. 

Men hvordan? 

Vores bud er at invitere til en workshop, hvor arbejdet vil foregå 
i små grupper.  



 7 

Fokus vil ligge på at identificere de udfordringer som forenings-
livet i Fly har, samt på at udtænke forslag til organisationsæn-
dringer og konkrete løsningstiltag. 

Det lyder alt sammen meget fornemt, men bare rolig vi skal nok 
sørge for at forklare det igen, når vi inviterer til arrangementet. 

Fly borgerforening besluttede den 20. september at donere 
6.000 kr. til Fly Aktive Kvinders (FAK) vinterbelysningsprojekt, 
som alle flyboer lige nu og i fremtiden vil nyde godt af. 

Her skal lyde en kæmpe tak til FAK for den fantastiske idé og 
fornemme udførsel.  

Den 23. oktober afgik Borgerforeningens gamle laserprinter ved 
døden efter en rengøring. Den blev indkøbt i 2009 af den davæ-
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rende bestyrelse og har ikke blot klaret Borgerforeningens prin-
terbehov, men også FAKs print i mange år, vi ønsker den fred på 
de evige printmarker. 

Men hvorfor skal du vide det, tænker du måske?! 

Det er fordi Borgerforeningen vil arbejde på at en ny laserprinter 
bliver stillet til rådighed for alle byens foreninger i Huset (mod 
betaling). 

Det har længe været nemmere at få lavet print på diverses ar-
bejdspladser, frem for centralt og billigt i Fly og vi håber at den-
ne mulighed vil komme mange til gode. 

I selv samme år 2009, indkøbte den daværende bestyrelse en 
Dell vostro 1520 bærbar computer til sekretærarbejde. Jeg (Sif 
Olden-Olsen) har siden september haft en vældig detektivopga-
ve, som er ved at blive til en gordisk knude. 

Fly har derfor intet mindre end et computermysterium!  

Hvor er computeren henne? 

Ved du noget så kontakt endelig Borgerforeningen. 

Til sidst vil jeg på Borgerforeningens vegne sige tak for den store 
opbakning og tillid I, flyboer, har vist Borgerforeningen og alle 
andre foreninger i det forgangne år. 

Intet har været som det plejer og hvis alt går vel, vil ikke alt væ-
re som det plejer i fremtiden, men en fremtid vi sammen går ind 
i. 

Med ønske om et godt år i Fly 

På vegne af Fly Borgerforenings bestyrelse 

Sif Olden-Olsen, formand 
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ARRAN GEMEN TER 2021 / 2022

Juletræstænding 
28. november 2021. 
Første søndag i advent. Jule-
træet ved kirken tændes. 
Hold øje med vores hjemme-
side og Facebook ift. tids-
punkt også selve arrange-
mentet. 

Fly-quiz 2022 
11., 18. og 25. januar 2022 
Borgerforeningen holder den 
traditionelle Flyquiz over tre 
tirsdage i januar og vi håber 
at det bliver ligeså velbesøgt 
som sidste år. 

Fastelavn 
27. februar 2022 
Fastelavnsfesten bliver af-
holdt i Forsamlingshuset og 
vi glæder os til at se en mas-
se glade og udklædte børn. 

Fly Byfest 2022 
16. - 18. juni 2022 
Det er efterhånden ved at 
være længe siden, der har 

været afholdt byfest i Fly og 
man kunne derfor komme til 
at tro at flyboer er kedelige. 
Det skal vil ikke have sid-
dende på os! 

Generalforsamling 
31. august 2022.  
Foreningsåret rundes af og 
der skal gøres status og væl-
ges en ny bestyrelse for det 
kommende år. 

Bemærk! 
Æ ndringer kan forekomme. 
Især i disse coronatider. 
Hold øje med Facebook og 
Flys hjemmeside: 

Fly-Fjends.dk 

hvor du også kan se arran-
gementer fra byens andre 
foreninger. 

Mvh 
Borgerforeningens bestyrelse 
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CIRKUS HØ JDESKRÆK 

Cirkus højdeskræk er en forening og et fritidstilbud for børn, 
som gerne vil noget andet end de mere traditionelle sportsgrene. 
Vi arbejder med genren Nycirkus, hvor gak og gøgl smelter 
sammen med et mere kunstnerisk og teaterlignende udtryk. 

Vi har været i luften siden 2017 og har i årenes 
løb lavet en række shows både på egen hånd 
såvel som i samarbejde med andre cirkusklub-
ber, samt som integreret del af forskellige arran-
gementer på Flyfabrikken. Senest kan nævnes 
Det Store Ståhejgilde, hvor Cirkus Højdeskræk 
fik lov til at bidrage 
med dette års forry-
gende sommershow. 

I Cirkus Højdeskræk 
er vi især stolte af, at 
vi har et stærkt fæl-
lesskab, hvor der er 

plads til, at alle kan udvikle sig i sit 
eget tempo og specialisere sig inden 
for discipliner, som hver især brænder for. Vi har træning hver 

onsdag kl. 16.00-17.30 i lejede 
lokaler på Flyfabrikken.  

”Vi som familie er  vilde med 

det  gode sammenhold i klub-

ben. Det  er  et  fællesskab, 

hvor  vi alle er  nødt  t il at  

bidr age med noget , f or  at  f å 

det  t il at  f unger e.” 

-  Laur a, 8 år  m. familie 

”Det  er  sjovt  at  gå t il 

cir kus, og så er  det  f edt  

at  opt r æde og vise, hvad 

man har  lær t .” 

-  I da, 8 år  
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FLY AKTIVE KVIN DER 

I Fly har vi ingen købmand – skole – børnehave – men vi har 
noget andet som er helt unikt – SAMMENHOLD. 

Coronakrisen som har raseret i hele verden har ikke afviklet os, 
men udviklet os. Vi har fundet nye veje i krisen som har rykket 
os endnu mere sammen. 

Vi vil gerne sige 1000 tak til alle jer fantastiske flyboer, som er 
med til at gøre Fly til dette fantastiske sted - hvor det kun er 
fantasien der sætter grænser for, hvad vi kan udrette. 

Vi har det forløbne år afholdt få arrangementer – men hold da 
op en tilslutning. 

Vi var til Halloween rundt til ikke mindre end 45 børn i Fly og 
opland med slikposer – der var pyntet op for spøgelserne og bør-
nene var SÅ flotte i kostumer. 

Påsken kom til vanlig tid… Her 
fik vi besøg af Påskeharen, som 
havde taget sin bedste ven med: 
Påskekyllingen! Byens store på-
skeæg blev pyntet af børnene og 
der kom mange fine breve og teg-
ninger i postkassen – Her blev der 
også besøgt 45 børn, som fik 
slikposer.  
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Sankt Hans blev afholdt på Corona-manér…. Men men, ikke 
mindre end ca. 150 mødte op og der var troldejagt for børnene, 
så Troldemor fik alle hendes unger tilbage i god behold, med 
hjælp fra børnene. Hun takker mange gange. Hvem ved måske 
kikker de forbi en anden gang…. 

 

Fodboldfeberen ramte os alle – hele landet stod sammen og hep-
pede på vores drenge. Dette gjorde vi også i Fly, hvor ca. 80 per-
soner så semifinalen i Forsamlingshuset – på trods af vi ikke 
vandt, er jublen over Danmarks mål noget der vil stå i vores be-

Udlejning af 

lejligheder 

v/ Kurt Jensen 

40 54 53 52 
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vidsthed for altid. Coronaen blev glemt for en stund – folk hop-
pede og dansede – krammede hinanden – Dette var for mange af 
os, et meget rørende øjeblik. 

For at forskønne vores by endnu mere, 
indgik Borgerforeningen, Høstfestko-
mitéen og FAK et samarbejde om, at 
lyse byen op i de mørke måneder. Hver 
forening gav et flot bidrag og der blev 
nedsat et specielt udvalg under FAK til 
dette – kaldet ”lyspigerne”.  

Der blev afholdt en arbejdseftermid-
dag, hvor vi fik god hjælp til, at lave 
nogle af de fine kreationer som står 
rundt omkring i Fly. Mange tak for 
hjælpen til dette. Lysprojektet fortsæt-
ter til næste år, hvor vi håber på at 
kunne udbygge det vi er begyndt på. 
Der kan derfor fortsat doneres til 
lysprojektet på:  

MobilePay : 4957XA 

Som slut vil vi også sige tak til alle 
dem som har hjulpet os med praktiske 
opgaver – uden jer fantastiske med-
borgere havde intet af dette været mu-
ligt. 

Vi ser frem til at være sammen med jer alle, store som små, til 
vores fremtidige arrangementer. 

FAK 
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FLY EVEN TYRHAVE 

I har nok bemærket det; der sker noget oppe bag sportspladsen. 
I 2020 fik Fly 600.000 kr. af Nordeafonden til at anlægge Fly 
Eventyrhave. Haven består af tre dele: 1. Fly Fælles Frugthave, 
2. Fabeltårn og Alsangsplads og 3. Pumptrack-banen. Nedenfor 
kan du læse et indlæg fra hver af de tre delprojekter, som udgør 
Eventyrhaven. Projektet ledes af en styregruppe, hvor også Fly 
Borgerforening deltager (Se medlemmerne i foreningsnøglen). 

Fly Fælles Frugthave 
Der har længe været flyboer, 
som har tænkt, at det der om-
råde oppe bag sportspladsen 
var noget forsømt og kunne an-
vendes meget bedre for byens 
borgere ved at området blev 
tilplantet. Nogle af disse flyboer 
fik så den idé at det kunne væ-
re sjovt, hvis området blev lavet 
om til en frugthave, hvor man 
frit kunne gå op og høste, hvad 
man havde lyst til af lækre frug-
ter. I flere år blev idéen ikke til 
meget mere end en Facebook-gruppe, men det må man sige har 
ændret sig og nu er frugthaven godt i gang med at blive til virke-
lighed. Vi startede med at lave en liste over, hvad vi gerne ville 
have i frugthaven. Der skulle selvfølgelig være frugttræer og 
bærbuske, men vi kom hurtigt frem til at det ville være fedt også 
at lave en shelterplads. Vi skulle da også have et redskabsskur 
og et sted at komme i læ for vejret, ligesom det stadig skulle væ-
re muligt at lave Sankt Hans-bål deroppe.  

Da vi havde lavet vores liste stod vi lige pludseligt med et ret 
omfattende projekt, men også med blod på tanden. Vi kunne 
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knap nok vente med at gå i gang. Ventes skulle der dog; først på 
at finde ud af om vi fik penge af Nordeafonden og siden på at det 
skulle blive forår og vi kunne komme i gang. Det gik dog ikke så 
stærkt som vi havde ønsket. Coronakrisen havde nemlig medført 
heftige prisstigninger og ikke mindst ventetider på byggemate-
rialer. Det var stort set umuligt at opdrive det knuste beton, som 
skulle bruges tidligt i anlægsfasen. Det var som om, vi tabte 
momentum da vi ramte sommerferien og vi stadig ikke rigtigt 
kunne komme i gang. 

Det ændrede sig dog, da vi 
blev inviteret til at få en bod 
på Rødding Æ blefestival 
midt i oktober, hvor vi tog op 
for at suge til os at viden og 
skabe kontakter i frugtavler-
verdenen. Dét var lige, hvad 
der skulle til for at tænde op 
i bålet igen. I løbet af kort tid fik vi klartgjort shelterpladsen og 
påbegyndt byggeriet af shelters. De blev færdige midt i novem-
ber. På æblefestivallen mødte vi en mand ved navn Karsten, som 
går i korte bukser og uldtrøje året rundt og i det hele taget så 
meget naturmenneskeagtig ud og han ville gerne hjælpe os med 
at sammenstykke frugthave med et væld af forskellige frugttræer 
og buske. Han skaffede os 121 træer og en række buske, som 
blev sat i jorden midt i november.  

Man må sige, at når det går stærk, går det rigtigt stærk, men vi 
har lang vej endnu. Der skal stadig laves en amfiscene, opføres 
skur med overdækket terrasse. Der skal trækkes vand og strøm 
og bålpladsen skal flyttes. Der ligger også mere tilplantning for-
ude. Vi har allieret os med Idavang i Skive om at de tilplanter 
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skråningerne rundt om shel-
terpladsen og så skal der sås en 
vildeng, som der er søgt ekstra 
midler hjem til fra Viborg Kom-
mune.  

Til slut kommer der en masse 
småprojekter inden projektet er 
færdigt, så som skiltning, op-
sætning af flagstang og indkøb af materiel til at kunne vedlige-
holde haven.  

Vi håber at så mange som muligt har lyst til at give et nap med - 
både nu, hvor det hele skal anlægges, men også bagefter når 
haven skal drives. 

Fabeltårnet 
Fabeltårnet er placeret på følgende koordinater:  
56°29'27,3"N 9°00'25"Ø.  

Fabeltårnet er tegnet af vaskeægte arkitekter ved Skovstyrelsen 
og er rejst flere steder i Danmark. Fx. ved Flyndersø. Altså lige 
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ved siden af møllen hvori “Ulvestuen” er, hvor der engang stod 
en stor bidsk hanulv fra 1813, som man ku´ gå hen og kigge ind 
i øjnene og som Jeppe Aakjær hævdede var den sidste der blev 
skudt i Ulvekæret, ved Flyndersø. I Danmark. Men nu er ulvene 
så kommet igen og den bidske hanulv fra 1813 kan man måske 
se i øjnene et andet sted? 

I “Star Wars”-kredse går Fabel-
tårnet også under navnet, Darth 
Vader, som også er fader til Lu-
ke Skywalker og Leia Organa. I 
Fly Eventyrhave kalder vi det 
dog – som nævnt flere gange 
allerede – “bare” for Fabeltårnet, 
da det er en bredere betegnelse 
for hvad det i fremtiden skal 
kunne rumme af skæve “fortæl-
linger”. 

For ja, hvad er en fabel så 
egentlig? 

“En fabel er en kort fortælling 
med en enkelt konflikt. Derfor 
har fablen som regel kun én 
handling, fx et kapløb. Konflik-
ten løses altid, og så slutter fab-
len typisk med en morale. Man-
ge fabler er humoristiske, og 
moralen er som regel almengyl-
dig. Derfor virker fablen næsten aldrig stødende på sin læser. 
Fablen placerer sig imellem fortællingen og parablen (lignelsen). 
Det betyder, at den er narrativ som en almindelig fortælling, og 
den forsøger som parablen at udtrykke en skjult mening mellem 
linjerne.” 

Med Fabeltårnet ønsker vi heller ikke at støde folk, men 
samskabe og lege. Som forenet flybo med opland og alt det der. 
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Børn og voksne. Dog ikke for at nå himlen. Derfor har vi også 
valgt “kun” at bygge tårnet de ca. 6 meter højt, hvilket Olga inde 
fra “Teknik & Miljø” ved kommunen også har godkendt det til at 
måtte være. Dog efter lange processer med respektafstande til 
skel og – for ikke at glemme – den kloakledning, der diagonalt 
passerer eventyrhaven på sin vej imod Trandum. Den var bøvlet! 

Udover forfatter-oplæsninger, skulptur-skramlerier, børne-
demokratiske aktiviteter m.v., så kan Fabeltårnet naturligvis 
også anvendes til regulære fuglekiggerier og hygge-stunder:  

Her kan den glade amatør-ornitolog – mens han indtager sin 
Larsen Kaffe og et rundstykke fra Sevel Bageri – betragte solens 
stråler mens storken lægger sit næb på hæld og duggen drypper 
fra svingelbladet, som blanke hagl i det sorte væld. Ja, måske 
kommer selveste Mikkel Ræv forbi – med rov belæsset. Han lab-
ber vel nok Præstebækkens vand i svælget, mens brisen ringler 
fra kløvergræsset et fuglefløjt fra Karup Å. Og kirkeklokkerne: 
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De tager tilløb til en morgensang. 

Fabeltårnet står nordligt i Fly Eventyrhave (j.f. koordinater), der 
– med tiden – også vil blive et udstillingssted under åben him-
mel. Et bud på mødet mellem kunst og publikum og er et udstil-
lingssted, hvor eksperimenterende samtidskunst – og børne-
kunst – bliver søgt forenet med friluftsliv, frugtplukkerier og rare 
naturoplevelser. 

Og hvad betyder tårn, forresten? 

“Et tårn er en høj bygning eller bygningsdel og skal ikke forveks-
les med en konstruktion som fx en tv-mast eller en etageejen-
dom. Højden giver oftest tårnet en dominerende stilling i det vi-
suelle indtryk – der gøres derfor en stor indsats for at få det til 
at fremtræde æstetisk.” 

Derfor også Fabeltårnets placering ud imod både eng, ådal og 
landevej. 
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Pumptrack-banen 
Som en del af eventyrhaven etableres der et mountainbike spor 
der omkranser hele haven og for dem som har fulgt en lille smu-
le med i arbejdet er det tydeligt at der er blevet flyttet meget sto-
re mængder jord allerede. 

Meningen med sporet er at man 
uden erfaring skal kunne køre spo-
ret sammen med børn, men at det 
stadig skal være udfordrende for 
øvede. Som en vigtig del etableres 
der en cykel legeplads i et afgrænset 
område, hvor børn og barnlige sjæle 
kan ha det sjovt og samtidig lære 
kunsten at balancere på en cykel. 

Den første arbejdsdag blev afholdt 
den i juni hvor målet var at få etab-
leret broerne. Broerne er vigtige så 
alle uhindret kan gå fra sportsplad-
sen eller skomagerstien ind i haven. Den 19. juni blev al jorden 
flyttet og grundelementerne på sporet etableret.  

Anders Fallesen,  en af Danmarks bedste spor-byggere, kom og 
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hjalp med at placere de forskellige bakker så vi er sikre på at 
banen bliver sjov at køre på. 

Henover sensommeren har jorden ”sat sig” og vi er nu klar til 
næste del af arbejdet. I ugen efter efterårsferien starter vi op 
igen, hop og forhindringer skal ”Shapes” det vil sige have sin 
endelige form og så skal der lægges et kørelag af knust beton, så 
sporet kan tåle at blive kørt på. 

Når kørelaget er lagt mangler vi stadig at etablere Cykel lege-
pladsen samt de mere specielle elementer, men det skal først 
besluttes hvad det skal være senere (cykel vipper eller lignende). 

Har du lyst til at høre mere om sporet eller være med til at hjæl-
pe med at etablere sporet, er du velkommen til at møde op når 
der bliver annonceret arbejdsdage – har du lyst til at være en del 
af gruppen er du velkommen til at kontakte Mads Frederiksen 
eller Mads Nejsum. 

 

 Stoholm 

 Johan Bittmans vej 2d 

 7850 Stoholm 

 Tlf: 9754 1515 

 Mail: stoholm@dentist.dk 
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FLY FLAGER 

Fly Borgerforening har udpeget sin flagkomité til på byens vegne 
at forestå flagningen ved byens tre indfaldsveje. 

For at dette kan virke er det nødvendigt, at I alle er med til at 
fortælle komitéen om naboer/venner/pårørende, der bør hædres 
med flagning, idet hverken borger-forening eller komité har styr 
på alle anledninger. Kontakt en i komitéen via tele-fon. Hvis 
man ikke ønsker sin ”dag” markeret med flagning, vil dette selv-
følgelig blive respekteret, blot man underretter flagkomitéen 
herom. 

Der har i 2020 og 2021 været en ret kraftig nedgang i antallet af 
byflagninger, der stort set er halveret, men det skyldes måske (- 
som så meget andet) coronaepidemien. Lad os hjælpe hinanden 
med at huske på byflagningen. Kontakt komitéen, og vent ikke 
på at naboen (måske) gør det. Kontaktinformation på komitéens 
medlemmer står i foreningsnøglen. 

Der tilstræbes flagning i følgende anledninger: 

• Runde fødselsdage, 50, 60, 
70, 75, osv.  

• Dåb, konfirmation, bryllup, 
sølv-guld osv. 

• Begravelser og bisættelser 
fra Fly kirke af personer 
med tilknytning til byen. 

• Dimission 
• Byfesten i Fly
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FLY FO DBO LD- & KN O LDESPARKERFO RBUN D 

Vi er et lokalt hold der spiller fodbold på Fly Stadion hver tors-
dag aften, hvor der altid er garanti for god stemning. Træningen 
starter altid klokken 19.00 hver torsdag, hvor alle selvfølgelig er 
velkomne, store som små.  

Vi har haft lidt problemer under Covid-19 med forsamlingsfor-
buddet, så vi meldte os ind i FOKUS. Gennem FOKUS har klub-
ben fået lidt forskelligt grej til banen. Vi fik sat stort lysanlæg op 
til banen, som gør at vi er i stand til at spille hele året rundt.  

Så I kan roligt finde jeres gamle fodboldstøvler frem og komme 
ned på stadion. 
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FLY FO RSAMLIN GSHUS 

Da Covid-19 forsatte sin indtog i 2021, var der stadig en del af-
lysninger i 1.kvartal. Her gik det især ud over konfirmationerne.  
De blev flyttet til juni og august. Men da disse måneder var fuld 
booket, har vi ikke haft mange konfirmations gilder i huset i år. 

Dog har vi haft en fuld booket juli måned. Det har vi aldrig haft 
før. Men som lejerne sagde, der var jo ikke mange, der ville rejse 
udenlands i år.  

Det er rigtig dejligt at huset bliver brugt. Der kommer lejere fra 
nær og fjern. Der har sågar været en Michelin kok fra Køben-
havn, der skulle lave mad til en fest. Han havde store roser til 
huset, og ikke mindst det store køkken og kølerum.  

Trods en stille 1. kvartal, har vi alligevel haft 28 udlejninger til 
og med september måned. En stor del af disse udlejninger er til 
Lovnsbjergvang. De holder deres personale møder i forsamlings-
huset. 

Oktober og november er også fuld booket, så det ikke så ringe 
endda.  

 

Henvendelse vedr. udlejning: 

Lone Winther Jensen 

60 77 52 79 

booking@fly-forsamlingshus.dk 
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FLY MEN IGHEDSRÅD 

Fly Sogn udgør sammen med Vridsted, Vroue, Iglsø og Sdr. Re-
sen sogne Vestfjends Pastorat. Der bliver i løbet af året holdt 
mange arrangementer i sognene – og vi er alle velkomne til at 
deltage i arrangementerne rundt i Vestfjends Pastorat. 

Vi nyder, at vi igen kan invitere til arrangementer i kirken, og 
ikke mindst at der ikke er begrænsninger på antal deltagere i 
kirkelige handlinger – vi forsøger os med nye tiltag: der arrange-
res salmesangsaftener, hvor vi synger nye, nyere og måske ikke 
så kendte salmer med ledsagelse af kirkesanger og organist – og 
ikke mindst præsten, der fortæller om salmerne. Vi har afholdt 
1. salmesangsaften, og vi gentager det – så følge med i kirkebla-
det, på vores hjemmeside vestfjendspastorat.dk og på Facebook. 

Når Fly’veren udkommer har I måske observeret konfirmander-
nes besøg i Fly Kirke – alle 5 kirker i pastoratet bliver besøgt i 
løbet af konfirmandundervisningen, så ingen kirker er fremmede 
for konfirmanderne. 
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• Vi afholder også gerne andre musikalske arrangementer.  
Allerede 18. november holder Flemming Baade et musi-
kalsk foredrag om John Mogensen – husk tilmelding! 

• Efterårets sidste arrangement er søndag den 28. novem-
ber, 1. søndag i advent, hvor vi tænder kirkens juletræ, 
hygger os med æbleskiver m.m., Vi regner med Juleman-
dens hjælp, så der kan deles godteposer ud til alle børne-
ne.  

• Vi skal også på sogneudflugt i 2022 – mere herom i kir-
kebladet – men det bliver i august/september 2022. 

• Der er gang i Babysalmesang – som denne gang holdes i 
Vridsted kirke – næste forløb kan blive i Fly! 

• Vi har også i 2022 planlagt Skærtorsdagsnadver i kirken 
– og vi håber, vi bliver mange. 

• Vi har nogle faste arrangementer i Fly Kirke: Gospel for 
konfirmanderne er en tradition –Det er stadig Rune Her-
holdt med band, der underviser årets konfirmander, så de 
er klar til – sammen med bandet – at give koncert om af-
tenen. For de konfirmander, der skal konfirmeres i 2022, 
finder Gospeldagen sted 28. januar 2022. Vi håber, for-
ældre, søskende, bedsteforældre og andre interesserede 
dukker op i kirken til den afsluttende gospelkoncert. 

Derudover vil I kunne opleve forskellige musikalske indslag til 
gudstjenesterne i alle 5 kirker i pastoratet, og der vil være mini-
konfirmandafslutning og dåbsjubilæum for de 5-årige, koncerter 
og foredrag i kirkerne. 

Ca. hver tredje søndag er der gudstjeneste i Fly Kirke – de øvrige 
søndage er vi velkomne til at besøge en af pastoratets andre kir-
ker – der er mulighed for Kirketaxi, som bestilles dagen før på 
telefon 9753 5311. 

Forslag til arrangementer i kirken modtages gerne, så tag fat i 
en af os fra Menighedsrådet – vi vil altid gerne høre jeres ønsker 
– det er jo jeres kirke! 
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FLY SAN GFO REN IN G 

Fly Sangforening blev stiftet i 2008 og har i 
en del år fået lov til at synge i Fly Kirke, 
hvor der er en fantastisk rumklang. 

Det kan vi desværre ikke mere pga. kirkens 
økonomi. Noget med opvarmningen. 

Derfor synger vi nu i borgerstuen som er 
den gamle lille sal i forsamlingshuset. 

Vi synger hver mandag fra kl. 19.00 og alle kan være med. Hver 
fugl synger med sit næb. 

Vi er nogle gange ude på plejehjem og underholde med nogle af 
vore sange. Vi skal kun have kaffe og kage for det. 



 34 

FLY SEN IO RTRÆF 

Den mest aktive ikke-eksisterende klub i Fly er nok Fly 
Seniortræf, der nu fra i år finder sted hver tirsdag i 
Forsamlingshuset. 

Vi  mødes ved halv-ti-tiden i Borgerstuen, hvor vi begynder med 
at nyde vor medbragte formiddagskaffe ofte med godt bagværk 
til. Herunder endevender vi så verdensituationen foruden de 
vigtige lokale begivenheder. Derefter synger vi et par sange , 
hvorefter de næste par timer bruges på en række aktiviteter 
efter eget valg: strikning, snak, kortspil, brætspil, bob mv.. 
Formålet først og fremmest er at lære hinanden at kende fra nye 
vinkler. 

Vi er normalt en ca. 20 deltagere. Selvom der hverken er 
bestyrelse, vedtægter og kontingent ser klubben ud til at fungere 
godt. De ting, der skal klares, åbning, rengøring og lukning 
klares ved fælles hjælp. Aktiviteterne enes vi om, og ingen er 
ansvarlig for at underholde og beskæftige andre end sig selv. 

Vi opfordrer alle der kunne ønske det om at komme og være 
med. Vi keder os ikke og nye initiativer og ideer er altid 
velkomne. 

VORT MOTTO: Vi sladrer ikke men interesserer os for vore 
naboer 

Vi mødes hver tirsdag 
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FLY VAN DVÆRK 

Med corona-situationen blev den ordinære general forsamling 
først afholdt sidst på året. Ved general forsamlingen udtrådte 
Bent Visby af bestyrelsen og Mads Frederiksen indtrådte - sidst 
nævnte overtog formandsposten efter Ernst Hedegaard. 

At drive et vandværk er en vigtig lokal funktion, vi er alle meget 
afhængige af at have rent vand. Derfor er det frustrerende for 
alle når man oplever at vandet ikke lever op til de krav vi som 
forbrugere har. 

Som alle ved har vi netop fået et nyt vandværk og ny boring, det 
har taget tid at få alle filtre til at fungere efter hensigten; men 
alle målinger viser at vi er på rette vej. Vi er nu under grænse-
værdierne på alle parametre - det er godt! 
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Som bekendt har der i dele af byen været flere eksempler på 
vand som ikke har levet op til vores fælles standard . Årsagen 
var at brandvæsnet afprøvede de opstillede brandhaner, hvilket 
uheldigvis betød at de gentagne start-stop løsgjorde nogle sedi-
menter som har forsaget problemerne. 

For at kunne fjerne sedimenterne er det nødvendigt at kunne 
skylle rørene ud, derfor etablerede bestyrelsen skyllehaner på 
alle strenge således at det ikke skulle gentage sig - skulle det 
alligevel ske er det vigtigt at man kontakter formanden og tager 
en vandprøve. 

I det nye år forventer vi at skulle udskifte alle vandmålere - de 
har nået en alder hvor man kan forvente at der begynder at 
komme fejl, men det kommer der mere information om senere. 

Ligeledes næste år træder vi ind i digitaliseringstidsalderen i det 
vores forsyningsnet i det nye år kan søges digitalt via LER (led-
nings registeret). 

Bestyrelsen har planlagt at oprette en Facebook side, som har til 
formål at kommunikere vandkvalitetsrapporter og samtidig in-
formere generelle driftsoplysninger. 
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FO KUS  
FLY KRO LF O G KRO KET UN GDO MS- O G SEN IO R KLUB 

Fokus som jo er navnet på krolfklubben her i Fly, har ca. 30 
medlemmer ca. 30% spiller krolf og resten koncentrerer sig om 
fodbold. 

Hver torsdag aften fra kl. 19.00 året rundt, spilles der fodbold 
på Fly Sportsplads. Det er ganske uforpligtende, ingen turnerin-
ger. Det er bare en gang kamp og kammeratlig aften. Læs evt. på 
Facebook-gruppen: Fly fodbold- & knoldesparkerforbund. 

Krolf er en mellemting mellem Golf & Krocket. Et meget socialt 
anlagt spil. Det giver noget motion, også for lattermusklerne. 

Rent ud sagt: Det er pi..esjovt at være med. Vi har bygget 3 ba-
ner, der alle er på Fly Sportsplads.  

Nuværende spilletider:  
MANDAG OG TORSDAG: fra 09.30 - 11.30 

Kontingent er 100 kr. og så må man såmænd både spille fodbold 
og krolf. 
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HØ STFESTKO MITÉEN  

ENDELIG kunne vi få lov til at feste sammen igen – og hold da 
op i en fest!! Vi kunne melde udsolgt til årets høstfest – 108 
betalende gæster. 

Der var som vanlig forfest fra kl. 17.00 – her kom så mange, at 
foyeren var fyldt op – så døren til salen blev åbnet tidligere en 
ventet.  

 

Smokehouse spillede igen op til dans og baren var flyttet i 
foyeren så der var god plads til at hænge i baren. 

Et nyt koncept blev introduceret : Øl + drik kort – hvilket var en 
stor succes – I drak os tør i forskellige drikkevarer – men I 
kunne dog ikke tørlægge os i øl.  
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Årets høstfest gav et godt 
overskud + 7000,- som vi 
donerede til projektet, om at 
lyse byen op i de mørke 
måneder. 

Vi takker for den fantastiske 
opbakning og  glæder os til 
at være gæster til næste år. 

Den nye komité meldte sig selv: 

• Torben + Mette 
• Heidi + Flemming 
• Lone + John 
• Hans + Henriette 

• Tenna + Jacob 
• Leif 
• Marianne + Simon 

(suppleanter)

Mvh 
Høstfestkomitéen  
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TRANDUMVEJ 5, 7800 SKIVE 
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VESTFJEN DS VIN LAUG 

Efteråret er over os og vi har netop afsluttet høsten i vinmarken 
for sæsonen 2021. 

Mængden af druer var i år overvældende og vi har for første 
gang oplevet ikke at have opbevaringstanke nok til de druer som 
vi har høstet. Mængden af druer er ca. 30% over 2020 høsten. 
Den øgede mængde druer skyldes dog ikke et udpræget godt vin 
år med sol og sommer, men mere en ændring i strategien for 
vinlauget, hvor tanken har været at vi ville fjerne lidt færre vink-
laser løbende, da vores vinstokke nu er over 10 år gamle og 
dermed kunne bære nogle flere druer. 

Vi er spændte på om den ændrede strategi giver bagslag i form 
af en ændret smag og kvalitetsfornemmelse og om vi næste år 
fastholder samme fremgangsmåde. Det vil tiden vise. 

De mange ekstra druer som vi ikke selv kunne omsætte i vin-
lauget har mange af borgerne i Fly og Vridsted heldigvis kunne 
nyde godt af, da vi har tilbudt de overskydende druer til afhent-
ning. Det er der bl.a. kommet vindrue gelé og marmelade ud af. 
Så det er så fint at kunne give lidt tilbage til byens borgere på 
den måde. 
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Vores 2020 vin fik vi lavet både som Rose og 
rødvin og selvom der var mangel på sol og 
sommer i 2020, og vores sukkerindhold i 
druerne ikke var fantastisk, mener vi faktisk 
selv, at vi har lavet noget af den bedste vin i 
vores 10-årige levetid. Så hvis du har lyst til 
en prøvesmagning, er du velkommen til at 
tage kontakt til vinlauget eller dukke op på 
vinmarken på Oldagervej. Vi er der som ofte 
tirsdag aftener i sommerhalvåret.  

Den fokus vi har haft på selve fremstillings-
processen de senere år har været givtig og 
vigtig og med til at 2020 årgangen har være 
god for os. Mange vil måske tro at vinen ude-
lukkende får smagen fra vinstokkene i mar-
ken, men der er mange andre muligheder for 
at påvirke vinens smag i selve gæringsprocessen og de efterføl-
gende processer inden vinen kommer på flasker. Det er meget 
her vi har lagt hovedvægten af vores arbejder de seneste år. 

Selve arbejdet i vinmarken har fulgt det normale skema, med 
beskæringer, opbinding af skud, mere beskæringer og generelt 
pussen og nussen om vinstokkene.  
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FO REN IN GSN Ø GLE 

FLY BO RGERFO REN IN G 
Formand Sif Olden-Olsen FJERNET  
  FJERNET  

Sekretær Helle Degn FJERNET  
  FJERNET  

Kasserer Dorte Kreiler FJERNET  
  FJERNET  

Legepladsansvarlig Leif Frederiksen FJERNET  

Legepladsansvarlig  Jan Freddy Nielsen FJERNET  

Medlem Jane Jørgensen FJERNET  

Medlem Hanna Sørensen FJERNET   

Medlem Donald Sejer Jensen FJERNET  

CIRKUS HØ JDESKRÆK 
Kontaktperson Eva Mikkelsen FJERNET  
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FLAGKO MITÉEN  
Dåsbjergvej Ole Hansen FJERNET  

Åkjærvej Kirsten Dam FJERNET  

Solgårdsvej Ernst Hedegaard FJERNET  

FLY AKTIVE KVIN DER 
Formand Heidi Mikaelsen Hvid FJERNET  

Sekretær Pia Vad Laustsen FJERNET  

Kasserer Kirsten Laursen FJERNET  

Medlem Charlotte Clausen FJERNET  

Medlem Lotte Arentz FJERNET  

Suppleant Lis Andersen FJERNET  

Suppleant Jannie Møller Madsen FJERNET  

FLY EVEN TYRHAVE, STYREGRUPPEN  
Talsmand Rasmus Mørup Johansen FJERNET  

Sekretær Hans Henrik Juhl FJERNET  

Økonomiledelse Mads Nejsum Madsen FJERNET  

Fabeltårn Rasmus Mørup Johansen FJERNET  

Frugthave Thomas Berg Rasmussen FJERNET  

Pumptrack Mads Aabenhus Frederiksen FJERNET  

Kommunikation Eva Mikkelsen FJERNET  

Fly Borgerforening Sif Olden-Olsen FJERNET  

Medlem Kristina Lisby Hammer FJERNET  

Medlem Kristian Arentz FJERNET  

FLY FO RSAMLIN GSHUS 
Formand Ernst Hedegaard FJERNET  

Sekretær Casper Heissel Petersen FJERNET  

Kasserer Lone Winther Jensen FJERNET  

Medlem Hans Henrik Juhl FJERNET  
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Medlem Simon Samuelsson Laursen FJERNET  

Suppleant Mikael Arentz FJERNET  

Udlejning Lone Winther Jensen FJERNET  
  booking@fly-forsamlingshus.dk 

FLY MEN IGHEDSRÅD 
Formand Turi Bach Roslund FJERNET  

Næstformand Bjarne Andersen FJERNET  

Kasserer Ole Vøgg Veje FJERNET  

Kirkeværge Hyacinthe Anohi FJERNET  

Kontaktperson Leif Frederiksen FJERNET  

FLY SAN GFO REN IN G 
Formand (konst.) Edith Astrup FJERNET  

Sekretær Palle Frederiksen FJERNET  

Kasserer Margit Veje FJERNET  

Korleder Allan Karlsen FJERNET  

Korleder Palle Frederiksen FJERNET  

FLY SEN IO RTRÆF 
Kontaktperson Ole Vøgg Veje FJERNET  

FLY VAN DVÆRK 
Formand Mads Aabenhus Frederiksen FJERNET  

Kasserer Børge Dam  FJERNET  

Medlem Ernst Hedegaard FJERNET  

FLY-FJEN DS.DK 
Redaktion  redaktion@fly-fjends.dk 

Redaktør Sif Olden-Olsen FJERNET  

Redaktør Hans Henrik Juhl FJERNET  

FO KUS, FLY KRO LFKLUB 
Formand  Bjarne Andersen FJERNET  
  FJERNET  
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Næstformand Jannik Mikaelsen Hvid FJERNET  

Sekretær Allan Karlsen FJERNET  

Kasserer Ole Veje FJERNET  

Medlem Marian Skovsende FJERNET  

HØ STFESTKO MITÉEN  2021 
Medlem Torben Sørensen FJERNET  

Medlem Mette Thordahl Sørensen FJERNET  

Medlem Heidi Frandsen FJERNET  

Medlem Flemming Møller FJERNET  

Medlem Lone Winther Jensen FJERNET  

Medlem John Jensen FJERNET  

Medlem Hans Kristensen FJERNET  

Medlem Henriette Hedegaard FJERNET  

Medlem Tenna Vagner Viffeldt Laursen FJERNET  

Medlem Jacob Viffeldt Laursen FJERNET  

Medlem Leif Frederiksen FJERNET  

Suppleant Marianne Samuelsson Laursen FJERNET  

Suppleant Simon Samuelsson Laursen FJERNET  

VESTFJEN DS VIN LAUG 
Kontaktperson Mads Nejsum Madsen FJERNET  
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