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Thisted
Telefon 99199300 Fax 99199408 E-mail thisted@nordjyske.dk  
Adresse Sydhavnsvej 5, 7700 Thisted

BEDSTED: En port i træ til til legepladsen på Balsbyvej har været udsat for 
hærværk. Det er sket i et ukendt tidsrum mellem 29. marts og 3. april. 
Ifølge oplysningerne fra Midt- og Vestjyllands Politi ser det ud om, at 
porten er blevet påkørt.

Port påkørt

Af Lone Lærke Krog  
og Diana Holm (foto)
lone.laerke.krog@nordjyske.dk

THISTED: - Det er sindssygt, ly-
der det i en kommentar fra 
et af bordene i Thy Huset, da 
ejeren af Helligsø Teglværk 
Hans Christian Hansen for-
tæller, at han allerede har 
solgt 3-400.000 mursten af 
mærket "Cold Hawaii".

Dette varemærke, der er 
blevet mere kendt end selve 
navnet ”Thy”, er med til at 
skabe merværdi for områ-
det.

Det er baggrunden for, at 
Friends of Cold Hawaii 
(FoCH) i samarbejde med 
Thy Erhvervsforum og Thy 
Turistforening har inviteret 
til "gå-hjem-møde" i Thi-
steds med overskriften: 
Hvordan vil du være med til 
at udvikle Cold Hawaii bran-
det samt styrke synergien 
med erhvervslivet?"

- Helligsø Teglværk er et 
eksempel på en virksomhed, 
der har fået øjnene op for 
værdien af det her brand, si-
ger Rasmus Fejerskov, for-
mand for FoCH.

Thisted Bryghus har for 
længst erfaret, at sponsor-
samarbejdet med Friends of 
Cold Hawaii (og National-
park Thy) er vejen til mer-
omsætning.

For Cold Hawaii-øl er 
brygget på lokale urter.

- Vi markedsfører os på, at 
det hele er samlet herude, 
og så får vi egnen med ind i 
hele historien, siger direktør 
Aage Svenningsen, der ikke 
er i tvivl om, at samhandels-
aftalen har været givtig for 
begge parter.

For Cold Hawaii-navnet 
kommer via bryghusets 
salgs- og markedsføringska-
naler vidt omkring.

Thisted Sygehus/Aalborg 
Universitetshospital er en af 
de arbejdspladser, der har 
opnået en kendisfaktor de 
senere år - ikke mindst 
blandt yngre læger.

- Det går ganske godt med 
at rekruttere yngre læger. De 
seneste tre-fire år er vi det 
sygehus, der er blevet valgt 
først af KBU-læger, siger ud-
dannelsesansvarlig Jens Ju-
ul, Thisted Sygehus.

Jonas Petersen fra Tønder 
er lige begyndt på sin klini-
ske basis uddannelse i Thi-
sted.

- Jeg håbede bare, jeg kun-
ne vælge Thisted, for jeg 
havde hørt om Cold Hawaii. 
Det er mega fedt, at man har 
mulighed for at surfe her, si-

ger han.
Ejendomsmægler Jens 

Kjærsgaard fra Home fortæl-
ler også om stor kendskabs-
grad til Thy og Cold Hawaii 
blandt nye huskøbere fra an-
dre dele af landet.

Rasmus Fejerskov håber, 
at større dele af erhvervsli-
vet vil se Cold Hawaii som en 
investering:

- Jeg savner nogle af de 
store virksomheder. De skal 
være med til at løfte det her.

Investering i Cold Hawaii
UDVIKLING: Gå-hjem-møde i Thisted om, hvordan det stærke brand kan styrkes via synergi med erhvervslivet i Thy

Hans Christian Hansen, indehaver af Helligsø Teglværk, fortæller til overraskelse for mange i forsamlingen, at også mursten kan sælges med navnet "Cold Hawaii" - lavet af 
lokalt ler, brændt lokalt. Murstenene er med en grå-hvid overflade.

Rasmus Fejerskov (bagerst), lover, at Friends of Cold Hawaii vil gå 
rundt til virksomhederne.: "De skal være med til at løfte det her".

Thisted Bryghus profiterer af at bruge Cold Hawaii brandet i sin 
markedsføring af øl, brygget på lokale urter - og rav.

Omkring 40 mennesker er samlet i Thy Huset for at være med til at 
diskutere, hvordan erhvervsliv og surf-events kan gå hånd i hånd.

 {Cold Hawaii er et navn, 
der knytter sig til de gode 
surf-spots langs vestkysten i 
Thy.

 {Den første World Cup blev 
afholdt i Klitmøller i 2010.

 { Friends of Cold Hawaiis 
bestyrelse: Rasmus Fejer-
skov, Jens Jørgen Jensen, 
Gunda Odgaard, Martin An-
dersen, Jens Therkelsen, Ar-
nold Larsen og Henrik Chri-
stensen.

 { FoCH vil holde World Cup 
og andre events samt samar-
bejde med erhvervslivet om 
udvikling af brandet.

FAKTA
COLD HAWAII
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Ringvejen 48 . 7900 Nykøbing Mors . Tlf. 9771 1133

  Vel mødt! Torsdag den 21. november
  fra kl. 11.00-18.00

www.hitachi-powertools.dk

* For hver maskine du køber denne dag, modtager du en and og en flaske rødvin. Gælder på alle maskiner over kr. 698,-

998,-
excl. moms

4.298,-
excl. moms

998,-
excl. moms

Se alle 
nyheder og 
et bredt 
udvalg af 
produkter i 
avisen!

VI FÅR JULEBESØG 

AF HITACHI SÆLGEREN

BAJONETSAV 1.010W
CR 13V2
Varenr. 60102617

KOMBISÆT 18V 
Varenr. 60000399

DS 18DSDL Boreskuemaskine 18V
WR 18DBDL Slagnøgle 18V, kulfri
G 18DSL Vinkelsliber 18V
UB 18DAL Lygte 18V
UC 18YML2 Kombilader 12V/230V
2 stk. 4,0Ah Li-ion batterier
Sportstaske

VINKELSLIBERSÆT
G 23SS 2.000W, 230MM
Varenr. 60102732

G 13SR3 730W, 125MM
Varenr. 60102782

Mors-Thy Industrilager, Thisted
Bemærk KUN Thisted afdeling!

Torsdag, den 21. november
fra kl. 11.00 til 18.00

DET DU FINDER HER
Hydraulikslanger, nylonhamre, gummihamre, arbejdsbelysning, lommelygter, 
lommeknive, gummikabler, kraftstik, river, kloakrenseskovle, svensknøgler, 
rørtænger, vandpumpetænger, sækkevognsdæk, håndrens, desinfektionsvæske, 
koldgalvanisering, vulkaniseringstape, maskintappe, spiraltappe, markriver, 
popnitter, popnittebor, filebænke, skruestikke, raaco skuffer, værktøjstavler, 
værktøjsophæng, koben, skruetrækkere, rustfri skruetrækkere, bits, skrue- 
udtrækkerværktøj, aftrækkere, gylleslanger, jerry cans, klokoblinger, lodde-
kolber, startkabler, startspray, etiketfjerner, båndsave, bænkslibere, slibesten, 
båndsavsklinger, slibemaskiner, slibebånd, algefjerner, donkrafte, møtrikspæn-
dere, lynslibere, kaffemøller, svejsehjelme, friskluftsudstyr, laststropper, skralde- 
surringer, rundsling, krankæder, pomstænger, løftekroge, stålvire, virelåse, 
sjækler, rustfri stålvire, rustfri popnitter, vantskruer, blæksprutter, insektdræbere, 
fluespray, varmeblæsere, oliekanoner, popnittepistoler 

OG MEGET MER´ FINDER DU HOS

Ringvejen 48, Nykøbing Mors tlf. 97 71 11 33 · Industrivej 34b, Thisted tlf. 97 92 18 22Industrivej 34b, Thisted, tlf. 97 92 18 22

 Kamp.
999,-

Vejl.
 1599,-

 Kamp.
1998,-

Vejl.
 2499,-

Multi Topnøglesæt 
1/2” - 3/8” - 1/2”
171 dele
BaTo 1171

3/4” Topnøglesæt 
19-50 mm., 21 dele
teleskopskralde
BaTo 1003

Pande multilampe,
mange funktioner, 
magnet i bunden
BaTo 6503 Håndlampe 3W, 

120 lumen, m/zoom
BaTo 6504

Lommelygte, 
opladelig, superlampe 
med 120 lumen
BaTo 6507

Pocket lampe
m/20 LED,
12/24-230 V lader, 
med magnet og flex
BaTo 6540

BaTo VærksTedsVogn M. 450 dele

BaTo VærksTedsVogn M. 260 dele

BaTo 9137-450 
Værktøjsvogn  
- 450 dele EVA værktøjssæt
VOGN SOM OVENFOR

Kamp.
6998,-

Vejl.
12499,-

VINTERKAMPAGNE 2012/2013 HOS
MORSØ INDUSTRILAGER & 

SPECIALBUTIKKEN THISTED

Forbehold for prisændringer, trykfejl & udsolgte varer. Priser excl. moms. 

 Kamp.
399,-

Vejl.
 649,-

 Kamp.
179,-

Vejl.
 269,-

 Kamp.
159,-

Vejl.
 229,-

skuffe 1

8901: 
Topnøglesæt 
1/2”, 
10-36 mm.

8903: 
Topnøglesæt 
1/4”, 
4-14 mm.

8905: 
Toppesæt, 
6 KT/XZN/TORX

skuffe 3

8915:
Skruetrækker-
sæt med bits

skuffe 2

8908: 
Ringgaffel-
nøglesæt, 
6-24 mm.

8912: 
Tangsæt

skuffe 4

8919: 
Hammer 
+ diverse

skuffe 2

8904: 
Langtoppesæt 1/2”, 
10-24 mm 
+ 4 tændrørstoppe

8905: 
Toppesæt 
TX-6kt-XZN

8922: 
Autobits 
+ E-toppe/adapter

skuffe 4

8912: 
Tangsæt
8913: 
Låseringstangsæt
8923: 
Filesæt

skuffe 3

8915: 
Skrue-
trækkersæt

skuffe 1

8901: 
Topnøglesæt 
1/2” 

8902: 
Topnøglesæt 
3/8” 

8903: 
Topnøglesæt 
1/4” 

skuffe 5

8908: 
Ringgaffelnøglesæt,
6-24 mm.
8910: 
Ringskraldenøglesæt,
8-19 mm.

skuffe 6

8919:  
Kombisæt, Hamre, dorne
mv.

skuffe 7

8900:  
Topnøglesæt 3/4”
22-50 mm. 6kt.

 Kamp.
129,-

Vejl.
 178,-

TA’ 
3 STK
6504

FOR KUN
299,-

Vejl.
 534,-

Kamp.
9998,-

Vejl.
18499,-

BaTo 9137-260 Værktøjsvogn  
- 260 dele EVA værktøjssæt

Carhartt tøj 

÷20%
KUN denne ene dag!

SUPER
priser på  

Bato værk-
tøjsvogne 
KUN denne ene dag!

Peltor
radiohøre-

værn
PR. STK.

298,-

arbejds-
buks

Vare-nr. 10789-545

vejl. pris 549,00 

Tilbud KUN

79,-
Alle priser excl. moms 

Der serveres

en let forfriskning, 

samt lidt til maven.....

Se den nye værktøjsavis

Båndsliber
SCANTOOL SC 75

Industribåndsliber med gen-
nemgående slibeanlæg;
forberedt til montering af
udsugning.
For slibebånd 75 × 2.000
mm. Båndhastighed 30
mtr./sek., 3×400 V / 4,1
HK motor.

Fladjerns-
bukkeapparat
SCANTOOL FJB-1

Universal fladjernsbukker
m/matricer. Kapacitet flad-
jern 5×100 mm, 16×16
mm firkantjern, ø18 mm
rundjern. Maks. bøjevinkel
120 °, vægt 35 kg.

Kraftig profiljernsaks med knive til plade,
fladstål og rundstål. Stilbar modhold og
fjedersikring af trækstang.
Kæber 200 mm. Kapacitet plade 6 mm,
fladstål 70×6 mm, rundstål 13 mm.

1.498,- Profiljernsaks
SCANTOOL PFS-1

748,-

4.498,-

Søjleboremaskine
HM MACHINERY SBM 25F

Geardrevet søjleboremaskine.
8 hastigheder 100 - 2.900
omdr./min., kapacitet 25 mm.

9.998,-

Magnetboremaskine
SCANTOOL COMPACT 36

Kompakt og handy magnetboremaskine med indbygget kølesystem og selv-
justerende tilspænding; 19 mm weldon værktøjsmontering.
920 W motor, 350 omdr./min., kapacitet 35 mm, holdekraft 9.500 N.

3.995,-
Inkl. moms 4.993,75

Inkl. moms 5.622,50

Inkl. moms 12.497,50

Inkl. moms 935,-

Inkl. moms 1.872,50

Endefræsere
SCANTOOL
Endefræsere med 19 mm
weldon-skaft for brug i
Scantool og andre magnet-
boremaskiner. Kan leveres
fra 12 til 60 mm.

Dagspris!
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Reno

Find den på 
www.mti.dk
med masser 

af gode 
tilbud f.eks.

Tilbuddet gælder i feb.-mar. 2019 Prisen er ekskl. moms

www.mti.dk

I efteråret kunne interesserede få et indtryk af fremdriften i arbejdet med at restaurere Lodbjerg Fyr, som bliver en at ”trædestenene” i 
nationalparkens formidlingsprojekt ”Trædesten til Naturen”. Foto:  Bo Lehm

Af Jens Fogh-Andersen
jens.fogh.andersen@nordjyske.dk

THY: ”Trædesten til Naturen” 
er navnet på Nationalpark 
Thy’s stort anlagte formid-
lingsprojekt, som overord-
net sigter mod at give natio-
nalparkens gæster bedt mu-
lig adgang til mange og for-
skellige oplevelser.

Projektet, der repræsente-
rer en samlet investering på 
81 mio. kroner, inklusive de 
31 millioner, der investeres i 
byggeriet af den nok mest 
markante ”trædesten”, det 
nye nationalparkcenter i Vo-
rupør, favner andre indgan-
ge og formidlingssteder. 

En af dem er det nyistand-
satte Lodbjerg Fyr, hvor det 
hidtil er frivillige, der har va-
retaget formidlingsarbejdet. 
Nu får de selskab på fyret, 
hvor nationalparken vil ind-
rette lejligheden over fyrme-
sterboligen til tjenestebolig 
for en opsynsmand og pedel.

- Med renoveringen af fy-
ret er der skabt grundlag for 
mere liv på stedet, og når der 
kommer mere liv, er der be-
hov for at der tages mere va-
re på tingene, herunder også 
opsyn og vedligehold, så det 
hele ser ordentligt ud, siger 
Torben Juul-Olsen, formand 
for nationalparkens besty-
relse, som på sit seneste mø-
de besluttede at lejligheden 

kan udlejes som ”tjenestebo-
lig” for en midlertidig op-
synsmand. Vilkårene for le-
jemålet er endnu ikke fast-
sat.

- Lejligheden er der, og så 
er det oplagt at bruge den til 
det formål, siger Torben Ju-
ul-Olsen.

Lige nu arbejder national-
parken på den samlede ud-
formning af formidlingspro-
jektet ”Trædesten til Natu-
ren”. Det gælder lige fra ind-
hold og opbygning af den 
formidling, der skal ske med 
afsæt fra det nye national-
parkcenter, til formidlingen 
fra projektets øvrige ”træde-
sten”.

- Vi arbejder for at pulje 
formidlingsopgaven. Både 
den del, der skal løses med 
ekstern hjælp og den del, vi 
udfører med egne ressour-
cer. Det hele skal arbejde 
sammen ud fra den overord-
nede helhedsplan, som bli-
ver projektets overbygning. 

Men den plan skal skal også 
tage hensyn til forskellene 
på de enkelte formidlings-
steder og beskrive, hvad der 
formidles hvor - og hvordan, 

siger Torben Juul-Olsen.
I oktober afgøres det, 

hvem der skal udføre den 
overordnede formidliong-
sopgave.

På vejen til formidling
NATIONALPARK: Formidlingsprojektet ”Trædesten til Naturen” tager form

Lodbjerg Fyr er et søgt besøgsmål, og en ny fuktion som opsyns-
mand og pedel skal sikre, at alt fungerer. Arkivfoto: Kurt Bering

» Når der kommer 
mere liv, er der be-

hov for at tage mere 
vare på tingene, her-
under også opsyn og 
vedligehold, så det he-
le ser ordentligt ud.
TORBEN JUUL-OLSEN, formand

THISTED: Ved det næste 
Martinus-foredrag i Thi-
sted, som er ekstra i denne 
sæson, og som holdes lør-
dag eftermiddag 13. april i 
Kulturrummet på 
Tingstrupvej i Thisted, er 
taleren Jan Schultz fra 
Svaneke. Hans emne er 
”Skæbnen og den fri vilje”

I en pressemeddelelse 
fra medarrangør Per Knud 
Oue Pedersen, Sdr. Ydby, 
hedder det, at det, mange 
mennesker ikke kan finde i 
dag, er meningen med li-
vet. Selv de religiøst ind-
stillede oplever ofte fravær 
af mening, fravær i forstå-
elsen af livsplanen. Hvor-
for er Gud sådan og sådan. 
Man skulle tro, at hvis Gud 
var alkærlig, hvorfor er der 
så så megen lidelse. Både 
for den enkelte og for kol-
lektivet. Krig og mord på 

tilfældige, pludselige døds-
 fald, sygdom, fattigdom, 
armod. Her er det, siger 
Per Pedersen, at Martinus 
træder ind på scenen.

Martinus Thomsen 
(1890-1981) voksede op 
ved Sindal under fattige 
kår, men fik som 30-årig 
en åndelig oplevelse, hvor-
efter han brugte de næste 
60 år på at nedskrive sin 
åndsvidenskab. Foruden 
”Det Tredie Testamente” 
efterlod han sig ca. 100 
symboler, han selv havde 
tegnet, og hvorigennem 
han beskrev verdensaltets 
struktur og lovmæssighed.  
dl.

W martinus.dk

 {Martinus-foredrag
13. april i Kulturrummet i Thisted

Skæbne og den 
fri vilje ifølge 
Martinus

VORUPØR: En mobiltelefon af mærket Samsung og en pung med diverse kort og 200 kr. 
i kontanter blev fredag stjålet fra en sort Kia Rio, der holdt i Vesterhavsgade. Tyveriet 
fandt sted mellem kl. 12 og 20.30. Hvordan tyven har fået adgang til bilen, vides ikke, 
idet der ikke er opbrudsmærker på den, oplyser politiet.

Mobil og pung stjålet 


