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VORUPØR: - Vi er godt tilfred-

se med det hidtidige forløb. 
Det tegner til, at der inden 
for det næste års tid er byg-
get syv nye huse i området.

Karsten Rolighed er en af 
initiativtagerne til Vorupørs 
”Vesterhavspark”, en ud-
stykning af 62 helårsgrunde 
i et 15 hektar stort område 
mellem Kystvejen og Bred-
kærvej syd for Vorupør.

I takt med at entreprenør-
maskinerne får etableret ve-
ne ind i området og anlagt 
en støjvold ud mod Kystve-
jen, begynder der at tegne 
sig et billede af Vorupørs nye 
bydel. 

Tilsyneladende falder det i 

folks smag, for Karsten Ro-
lighed vurderer, at der lige 
nu er køberinteresse for om-

kring en tredjedel af grunde-
ne i udstykningen, inklusive 
de syv, han forventer bebyg-
get indenfor det kommende 
år.

 - I betragtning af, at vi ikke 
rigtig er begyndt at mar-
kedsføre udstykningen, er 
der en ganske pæn interesse, 
siger Karsten Rolighed. Hen-
vendelserne på grundene 
kommer både fra ”modne 
folk” og fra yngre menne-
sker - og der er både lokale 
og udenbys.

- Jeg er klart mere optimi-
stisk end for et år siden, da 
det blev besluttet at lukke 
skolen, siger han.

Ny bydel i Vorupør   er på vej
UDSTYKNING: 
Lige nu tegner 
meget til, at der 
næste år bygges 
syv huse i Voru-
pørs nye Vester-
havspark

» I betragtning af, at 
vi ikke rigtig er be-

gyndt at markedsføre 
udstykningen, er der 
en ganske pæn inte-
resse. Jeg er klart mere 
optimistisk end for et 
år siden.
KARSTEN ROLIGHED, projektmager.

Udstykningens østligste grunde skærmes af mod Kystvejen af en støjvold, som netop er anlagt.

VESTERVIG: Thy Folkemusik 
får fredag aften 7. oktober 
i Thinghuset i Vestervig be-
søg af to fremtrædende 
musikere.

Her bliver der lejlighed 
til at høre en af 1970’ernes 
store stemmer, Henrik 
Strube ( født 1949), i inti-
me omgivelser, akkompag-
neret af Pete Repete. Hen-
rik Strube pladedebutere-
de med danskrockbandet 
No Name, bl.a. med tekster 
af Ebbe Kløvedal Reich. 
Fra 1973 var Henrik Stru-
be guitarist i rockbandet 
Røde Mor, som turnerede i 
Danmark og Sverige med 
sit rockcirkus og blev et af 

1970’ernes største rock-
navne. 1976 udsendte han 
så sit første soloalbum, 
”Ven og fjende”, og senere 
fulgte flere, hvoraf ”Hold 
om mig” er det til dato 
største hit.

Pete Repete (født 1955) 
er kendt som komponist og 
musik på keyboard, ham-
mondorgel og klaver. Si-
den 1991 har han spillet i 
Big Fat Snake, men har i 
øvrigt med med navne en 
række navne.  dl.

W thyfolkemusik.dk
 

 { Strube og Repete
7. oktober i Thinghuset i Vestervig

Kendte rocknavne 
i Thinghuset

THISTED: Onsdag aften 12. 
oktober er der igen sogne-
aften i Thisted Kirkecenter. 
Taler er denne gang Agne-
te Odgaard, Ydby, og hen-
des tema er ”Kunsten at be-
vare livsmodet trods mod-
gang”.

Agnete Odgaard-Jensen 
er thybo af fødsel og havde 
netop afsluttet sin uddan-
nelse som aktivitetsmedar-
bejder, da hun som 25-årig 
blev blind.

I dag er hun leder af to 
mødesteder for synshandi-
cappede i Thisted Kommu-
ne og har siden 2009 haft 
eget foredragsfirma, 
Soldrys, ligesom hun har 

udgivet flere bøger, bl.a. 
”Mad uden stress” og 
”Medvind i modgang”.:

- Jeg fortæller jeg om de 
positive følelser, som styr-
ker os og giver os livsglæ-
de, hvor kunsten at kunne 
tilgive er en af de vigtigste, 
siger Agnete Odgaard bl.a. 
forud for foredraget og 
fortsætter: Til slut samler 
jeg alle trådene og fortæl-
ler om en af mine egne sto-
re livskriser.  dl.

W thisted-kirke.dk

 { ”Kunsten at bevare 
livsmodet i modgang”
12. oktober i Thisted Kirkecenter

Livsmod trods kri-
ser og modgang

Agnete Odgaard blev blind som 25-årig, men er i dag leder af 
mødesteder, foredragsholder og forfatter.  Privatfoto

 » Vi vil være meget glade, hvis 
Vorupør Kraftvarmeværk vil forsyne 
området med varme. 
KARSTEN ROLIGHED, en af initiativtagerne til Vorupørs ”Vesterhavspark”
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Ny bydel i Vorupør   er på vej
Udstykningen breder sig over et 
areal på 15 hektar mellem Kyst-
vejen og Bredkærvej syd for Vo-
rupør. Her er et kig fra de nye 
grunde op mod Vesterhavsga-
de. 

Udstykningen er til nyt 
helårsbyggeri. Ikke til fri-
tidshuse, men der er indbyg-
get fleksibilitet.

- Husene skal bygges til 
helårsbeboelse, men der er 
mulighed for at bruge dem 
til fritidsformål. Det kan 
medvirke til, at området be-
bygges hurtigere, men i det 
hele taget tyder noget på, at 
der er et behov for nogle al-
ternativer til den eksisteren-
de boligmasse i Vorupør, si-
ger Karsten Rolighed.

Fjernvarme - eller...
Lige nu er der etableret køre-
veje ind i udstykningen. På 

et tidspunkt skal der lægges 
kloak, el og også gerne fjern-
varme.

- Vi vil være meget glade, 
hvis Vorupør Kraftvarme-
værk vil forsyne området 
med varme. Det vil være op-
lagt, men naturligvis vil der 
være en årrække, hvor vær-
kets investering ikke forren-
tes. Vi har været i dialog med 
værket, men spørgsmålet 
om fjernvarme er ikke af-
gjort, siger Karsten Rolig-
hed.

Aage Sørensen, formand 
for kraftvarmeværket, for-
klarer, at udstykningen lig-
ger udenfor værkets forsy-

ningsområde og at der ikke 
er tilslutningspligt.

- Personlig går jeg ind for 
det, men det er bestyrelsens 
afgørelse, siger formanden 
der regner med en beslut-
ning til april næste år.

- Det vil koste 1,5 mio. kro-
ner at lægge en hovedled-
ning ud, og der skal være 12-
15 forbrugere, før vi kan tje-
ne penge på at forsyne om-
rådet med varme. Lige nu er 
vi i venteposition, men be-
slutningen bliver lettere, når 
der sælges eller reserveres 
flere grunde end de syv, som 
man regner med bebygges 
næste år.

Varmeværket har i øjeblik-
ket 351 forbrugere, og Aage 
Sørensen forventer, at den 
nye udstykning over en år-
række kan tilføre yderligere 
30-40 nye fjernvarmekun-
der.

Lige nu er der etablere køreveje ind i udstykningen, hvor der siden skal etableres kloak, el og også gerne fjernvarme.

Af Morten Kyndby Holm
morten.kyndby.holm@nordjyske.
dk

SNEDSTED: Sjørring Idræts- 
og Kulturcenter regner 
med at kunne opfylde de 
nye krav for svømmehal-
lens vandkvalitet med en 
investering på omkring én 
million kroner, mens Sned-
sted Hallen budgetterer 
med et større millionbeløb.

Men de to projekter kan 
ikke sammenlignes, påpe-
ger Poul Nørgaard Larsen, 
formand for Snedsted Hal-
len, på baggrund af artik-
len i Thisted Dagblad ons-
dag.

For det første er bassinet 
i Snedsted - målt i kubik-
meter vand - faktisk tre 
gange større end det i Sjør-
ring.

- For det andet får vi væ-
sentligt mere for pengene, 
siger Poul Nørgaard Lar-
sen.

Budgettet på knap 9 mio. 
kr. i Snedsted omfatter så-

ledes også en udvidelse af 
svømmehallen, som man 
vil gennemføre, når der al-
ligevel skal bygges nyt til 
det nye vandkvalitetsan-
læg. Og hele svømmebadet 
bliver renoveret, inklusive 
nyt tag og ny klimaskærm 
på bygningen.

Thisted Kommune har 
ingen penge på 2017-bud-
gettet til nogen af de to 
selvejende svømmehaller, 
men i kommunalbestyrel-
sen er man indstillet på, at 
der skal findes en løsning. 
Det er dog ikke givet, at der 
bliver penge til begge 
svømmebade.

Snedsted Hallen vil søge 
fondsmidler og eventuelt 
lånefinansiering til den del 
af projektet, som kommu-
nen ikke dækker. 

I onsdagsavisen fik vi 
desværre givet formanden 
for svømmeklubben i 
Snedsted med et forkert ef-
ternavn. Han hedder Mor-
ten Horsbøll.

Mere for pengene 
i Snedsted

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

THISTED: Ud af 315 jo-
bopslag, har Jobcenteret i 
Thisted besat 129 stillinger 
med ledige borgere.

Jobcentret vil nuancere 
billedet, der blev tegnet, 
da DI for nylig målte er-
hvervslivets tilfredshed 
med Thisted Kommune, 
herunder også jobcentret. 
Her fremgik, at mere end 
en tredjedel af virksomhe-
derne manglede kvalifice-
ret arbejdskraft. 

En undersøgelse blandt 
448 virksomheder i kom-
mune giver et andet billede 
end DI-målingen.

- Kun fem procent af de 
adspurgte virksomheder 
føler ikke, de får tilfreds-
stillende hjælp fra Jobcen-
teret, siger beskæftigelses-
chef Ann Frederiksen.

- Vi anerkender, der er en 
vis ”leveringstid” på visse 
faggrupper, men vi kan ik-
ke fra dag til dag skaffe alle 
former for kvalificeret ar-
bejdskraft, siger hun.

- Jo før vi kender efter-
spørgslen, jo tidligere kan 
der startes arbejdsmar-
kedsrettede forløb, siger 
Niels Jørgen Pedersen (V), 
formand for kommunens 
erhvervs-, arbejdsmar-
keds- og kulturudvalg.

Tilfredshed trods 
kritik i DI-måling

THISTED: En 60-årig kvinde fra Sjørring blev tirsdag udsat 
af tricktyveri af romaer, og efterfølgende blev der hævet 
15.000 kroner fra hendes hævekort. Tyveriet fandt sted 
mellem kl. 11 til 11.30 på Aldis parkeringsplads på Si-
mons Bakke. Inden da havde kvinden også handlet i Kiwi 
i Thisted. Politiet efterlyser to personer i forbindelse med 
tyveriet. Der er tale om en 30-årig mand, 175 til 180 cm 
høj, spinkel af bygning, brunlig hudfarve og med kort 
sort hår, oplyser lokalpolitiet i Thisted. Han var sammen 
med en kvinde, der ikke er nærmere beskrevet. 

Fremgangsmåden ved tirsdagens tricktyveri er den 
samme som ved mandagens ditto på Mors, hvor det gik 
udover en 67-årig kvinde. 

For oplysninger i sagen kan politiet kontaktes på 114. 

Kvinde udsat for tricktyveri 

 » Husene skal bygges til helårs-
beboelse, men der er mulighed for 
at bruge dem til fritidsformål. 
KARSTEN ROLIGHED, en af initiativtagerne til Vorupørs ”Vesterhavspark”


