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Velkommen til landsbyen Skave
Her er rigtigt mange ting at se og lave
Vi har pizzamand, fluesmækker og købmand med is
Vi kan li’ at køre i bus og lave masser af fis.

Der er masser af glade børn i Skave
De bliver passet af dagplejere, i vuggestue og børnehave.
I Skave Børnehus kan man lege med både børn og geder.
Legepladsen er kæmpestor og findes ikke meget feder’.
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I Skave Skole 
kan man gå i 0.-7. Klasse.
Her kender de store de små 
og kan li’ at lære en masse.
Vi har Legepatrulje 
og elsker at spille og synge.
På legepladsen er det sjovt 
at klatre, hoppe og gynge.

Ved Skave ligger 
Tinkerdal Aktivitetssted
Det er i skoven – kom og leg 
og tag familien med.
Her er grillhytte, rutsjebane, 
shelter, hundeskov
Og en forhindringsbane – 
det er hårdt men også super sjov.
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I Skave Multihus er der masser at lave.
Håndbold, gymnastik, badminton – vi kalder det FællesSkave.
Foreningerne blomstrer – om det er krea, fitness eller motocross.
Seniorklub, jagtklub og spejder – det kan vi os’.

Skave ligger centralt – her er man tæt på fjern.
Om det er Skive, Holstebro, Herning eller Skjern.
Her er dejligt at bo, tæt på skole, skov, hal og børnehave.
Kom og besøg os – du er velkommen i Skave.
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Tak til Kis Brødbæk for idé. 
Tak til Niels Erik Nielsen for tegninger. 
Tak til Ellgaard Tryk for opsætning og print. 
Skave Borgerforening er ansvarlig for tekster.

Skave er et trygt og hyggeligt sted 
at bo – og alle hilser på dig, også 
dem man ikke kender endnu.

Skave har en masse at byde 
på, og vi er blevet taget godt 
imod af alle.

Vi har fundet en tryghed og 
et fællesskab her i Skave, som 
man ikke finder andre steder.  

Og så er her mange forskellige 
foreninger, så man ikke kom-
mer til at kede sig.


