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KLITMØLLER: En ukendt person har stjålet otte syver-stole designet af Arne Ja-
cobsen fra et sommerhus på Ørhagevej. Indbruddet skete mellem lørdag 
klokken 12 og mandag klokken 15. Værdien af designerstolene er ifølge poli-
tiet endnu ikke opgjort. 

Designermøbler stjålet i sommerhus

THISTED: Når Kato på fredag 
kommer til Thisted og spil-
ler i Teutonerhallen i for-
bindelse med sin efterårs-
turne, bliver der også lokal 
opvarmning.

Kato har inviteret den lo-
kale dj Per Svalgaard til at 
varme op på scenen.

Per Svalgaard kom alle-
rede som 12-årig i lære hos 
Kato, og de seneste 13 år 

har han sørget for at skabe 
fest, når han har spillet på 
de største natklubber i lan-
det.

Kato vil på sin turne sam-
tidig fejre sit 20 års jubilæ-
um som dj.  

Men på turneen er san-
gerinden Grace Tither.

Lokal dj varmer 
op til Kato

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

VORUPØR: I udgangspunktet 
var det tanken at opføre en 
bygning med omklædnings-
rum og toilet i tilknytning til 
havbadet i Vorupør. Så til-
bød en fond at støtte projek-
tet med 500.000 kroner, for-
udsat der blev bygget en 
wellness-bygning i stedet.

Det kunne ligne et rigtig 
godt tilbud, men alligevel ik-
ke. Thisted Kommune har 
selv en million kroner til 
bygningen, som i wellness-
udgave vil koste cirka det 
dobbelte, så selv om der er 
udsigt til 500.000 kroner i 
fondsstøtte, skal kommunen 
alligevel finde yderligere 
500.000 kroner. 

Den problemstilling har 
der været politisk opmærk-
somhed på. 

”Det er naturligvis dejligt 
at få mulighed for at lave no-
get andet og mere end oprin-
delig tænkt, men vi må også 
forholde os til, at en bygning 
med wellness-faciliteter stil-
ler anderledes krav til drif-
ten. Det bliver dyrere, men 
hvor meget ved vi ikke, sag-
de Esben Oddershede (V), 
næstformand i kommunens 
udvalg for klima, miljø og 
teknik, da udvalget i august 
drøftede sagen - og beslutte-
de, at der skulle skaffes over-
blik over den årlige drifts-
omkostning til en wellness-
bygning.

Arnold Larsen (S) var også 
omkring sagen, da kommu-

nalbestyrelsen i september 
havde projektet på sin dags-
orden. Han fokus var, om 
kommunen i det hele taget 
havde råd til at sige ”ja” til 
tilbuddet om 500.000 fonds-
kroner, hvis det betød, at det 
samlede projekt kom til at 
koste to millioner mod den 
ene, kommunen regner 
med.

”Ingen har bedt om en 
wellness-bygning i 24 karat 
guld, men om at få en byg-
ning med toilet og faciliteter 
til omklædning” sagde Ar-
nold Larsen med en opfor-
dring til at takke fonden for 
et generøst tilbud, men sam-
tidig forklare, at kommunen 
ikke har råd til sat tage imod 
det.

Overslag på driften
I denne uge fik udvalget for 
klima, miljø og teknik et 
overslag over prisen på at 
drive en bygning med well-
ness-faciliteter. Det lyder på 
138.737 kroner - et beløb 
der dækker rengøring, elfor-
brug til saunaen, lys og op-

varmning samt til vand.
- Nu står det klart, at drif-

ten af en wellness-bygning 
vil være mere belastende for 
kommunen end den faktiske 
merudgift til opførelsen. Vi 
har set tegninger af en me-
get find bygning. Ingen tvivl 
om det, men spørgsmålet er 
stadig om vi har råd til at 
bygge - og om vi bagefter har 
penge til driften af den byg-
ning, siger udvalgsformand 
Kaj Kirk (DF).

Udvalget tog i første om-
gang orienteringen om 
driftsudgifterne til en well-
ness-bygning til efterret-
ning, men endnu mangler 
der en beslutning om, hvad 
det er for en bygning, der 
skal opføres. I følge Kaj Kirk 
står valget mellem den store 
og fondsstøttede wellness-
løsning eller den oprindeli-
ge tænke servicebygning 
med omklædning og bad.

- Vi er blevet klogere på 
nogle ting, men er endnu ik-
ke så langt at det er beslut-
tet, hvilken løsning, vi væl-
ger, siger han.

Wellness-bygning vil    koste dyrt på driften
HAVBAD: Det vil koste op mod 
140.000 kroner årligt til drift, hvis en 
servicebygning ved havbadet opgra-
deres til wellness-bygning med sauna

Af Villy Dall
villy.dall@nordjyske.dk

HANNÆS: Han Herred Bogen 
2016 udkommer fredag 20. 
november, som den har gjort 
hvert år siden førsteudgaven 
for 1996. I modsætning til 
de øvrige historiske årbøger 
på egnen, udkommer bogen 
i november året før, den er 
årstalssat.

Også denne gang giver de 
mange artikler fra begge 
Hanherreder med fotoer 
masser af læsestof til de lan-
ge vinteraftener og til senere 
lokalhistoriske studier. Der-
til ”det gamle album” samt 
årets gang i Hanherred det 
seneste års tid og endelig be-
retninger fra alle lokalhisto-
riske foreninger samt udgi-
veren, Lokalhistorisk Sam-
virke for Han Herred. Bogen 
indeholder også en nekrolog 
over redaktør Jens Dams-
gaard (født 1938), der døde 
14. september, og som 1994 

var medinitiativtager til 
samvirket, og årbogen inde-
holder i øvrigt Ejgil Bodil-
sens portræt af Fjerritslev 
Avis - byggende på samtaler 
med Jens Damsgaard op til 
hans død.

Tre artikler i årbogen har 
særlig interesse på Hannæs.

Anna Vullum og frysehuset
Ellen Amtoft Gregersen, 
Frøstrup, fortæller - dels på 

rigsdansk, dels på han-
næsmål - om ”Anna Vullum 
og Frøstrup Frysehus”. Det 
blev bygget 1952, og to år se-
nere kom der et vaskehus til. 
Anna Vullum (1898-1959) 
passede frysehuset:

”... hun holdt styr på både 
boksene og deres indhold de 
første år, og det gjorde hun 
med stort engagement - ja, 
hun blandede sig i bruger-
nes måde at benytte deres 

bokse på,” hedder det. I byen 
var hun en af datidens origi-
naler, af børnene kaldet ”An-
na Mullen”. Videre hedder 
det:

”Hun kunne godt finde på 
at gå til en telefon i byen og 
ringe til indehaverne af fry-
sebokse og for eksempel 
spørge, om de skulle slagte 
til jul, for i så fald måtte de se 
at få det brugt, der lå der 
først, for ellers var der ikke 

Frysehus, smedjer og      valgmenighedskirke
HISTORIE: Han 
Herred Bogen 
2016 udkommer 
fredag 20. no-
vember 2015

Frøstrup og Omegns Frysehus blev bygget 1952, og til venstre ses huset på Søndergade 29, hvor Anna 
Vullum boede. Fotoer taget af Peter Odgaard 2011.  Foto fra årbogen

Af Lone Lærke Krog
lone.laerke.krog@nordjyske.dk

THY-HANNÆS: - Vi ønsker ik-
ke, at banerne tages ud af 
drift. Vi bakker op om fol-
keoplysningsudvalgets for-
slag om, at der indledes en 
dialog om alternative må-
der at løse opgaverne på.

Sådan lyder det fra bør-
ne- og familieudvalgets 
(BFU) formand, Poul 
Hvass Hansen (K).

Standarden for drift af 
idrætsanlæg i Thisted 
Kommune er netop nu i hø-
ring, og heri er det foreslå-
et, at banerne i Svankjær, 
Ydby, Ræhr, Villerslev, 
Stenbjerg, Stagstrup (sko-
le) og Skjoldborg (skole) 
tages ud af drift.

Det har et flertal i klima- 
miljø-, og teknikudvalget 
anbefalet.

BFU-medlem Per Skov-
mose (V) mener, at det er 
en ommer.

Han henviser til, at drif-

ten af boldbanerne blev 
sendt ud i licitation i 2011, 
og dengang vandt Thisted 
Kommune arbejdet for en 
fireårig periode. Den udlø-
ber med udgangen af 
2015.

- Det ser mærkeligt ud, at 
man pludselig ser bort fra 
nogle af opgaverne. Det 
svarer til, at skraldemænd 
holder op med at samle af-
fald i et bestemt område.

Per Skovmose mener, at 
klima-, miljø- og teknikud-
valget bør tage sagen op 
igen og forholde sig til, at 
der skal være en ny licitati-
on, hvor opgaven skal defi-
neres.

Drifts- og anlægsafdelin-
gen regner med, at der kan 
spares cirka 10-25.000 
kroner årligt pr. bane ved 
nedlæggelse af banerne i 
de syv byer, hvor aktivite-
ten er mindst. 

Udvalg: Små 
boldbaner i Thy 
bør ikke tages  
ud af drift

En række boldbaner, bl.a. denne i Ydby, bør ikke tages ud af 
drift, mener børne- og ungdomsudvalget. Arkivfoto: Diana 
Holm
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SNEDSTED: Politiet standsede natten til tirsdag en 39-årig mandlig bilist, der 
kørte ad Stenbjergvej ved krydset Årup Byvej. Det viste sig, at manden var 
påvirket af spiritus, hvilket han blev sigtet for.

39-årig spritbilist standset af politiet

Af Villy Dall
villy.dall@nordjyske.dk

YDBY: Fredag aften 20. no-
vember sætter Boddum-
Ydby Skytte- og Fritidscen-
ter de skæve eksistenser, 
originalerne, på dagsorde-
nen, når journalist Per 
Hansen, Silkeborg, kom-
mer på besøg.

Mens han arbejdede på 
TV/Midt-Vest mødte han 
mange af disse originaler, 
og gensynet sker på film-
lærredet, hvortil Per Han-
sen causerer over de skæve 
eksistenser - med latterga-
ranti:

- Der er mange kloge folk 
iblandt de skæve eksisten-
ser, siger Per Hansen for 
foredraget, som bl.a. lover 
gensyn med ”en herlig thy-
bo”, som fortæller gemyt-
ligt og krydrer det hele 

med mundharpemusik:
- Vi møder også manden, 

der boede helt alene i en 
høstak, og vi får et gensyn 
med Marie Bjerregaard i 
Vedersø, hvor hunøser af 
sin visdom og livsglæde, 
lover Per Hansen.

Gensyn med de 
skæve eksistenser

THISTED: Premier Is har 
modtaget en guldmedalje 
og en ærespris for deres 
nylancerede Kakao & 
Brownie flødeislagkage 
samt en sølvmedalje for 
Jordbær & Mazarin fløde-
islagkagen ved den inter-
nationale Food Contest, 
der fandt sted i Herning 3. 
og 4. november.

Her kvalitetsvurderes fø-
devarer ud fra faglige kri-
terier af specialister inden-
for fødevarebranchen.

- Vores tanke bag de ny-
udviklede islagkager var at 
skabe produkter, ligesom 
mormor ville have gjort 
det og som hun ville sætte 
en ære i at servere for hen-

des gæster. Det har krævet, 
at vi kælede for hver eneste 
råvare. Ved Kakao og 
Brownie flødeislagkagen 
har vi f.eks. brugt rigtig 
lang tid på at lede efter de 
helt rigtige kakaotyper. Vi 
har vurderet mange for-
skellige kakaopulvere og 
til sidst afbalanceret tre 
kakaotyper mod hinanden 
for at opnå den intense 
chokoladesmag og den 
cremede konsistens i den-
ne islagkage. Vi er meget 
stolte af, at fem internatio-
nale fagfolk har bedømt 
vores nye islagkager så 
flot, siger en glad ismester 
Peter Kofoed fra Premier 
Is.  

Guld og sølv til is 
fra Thisted

Per Hansen mødte mange 
midt- og vestjyske originaler, 
mens han arbejdede som 
journalist på TV/Midt-Vest.  
Promotionsfoto

Premier Is har netop modtaget en guldmedalje og en ærespris 
for deres nylancerede Kakao & Brownie flødeislagkage. Privat-
foto

Wellness-bygning vil    koste dyrt på driften

En bygning med wellness og sauna kan være god, ikke mindst for de vinterbadere der bruger havbadet - her ved den første vinterbadefe-
stival - men sådan en bygning vil være dyr i drift.  Arkivfoto: Peter Mørk

Frysehus, smedjer og      valgmenighedskirke
plads!”

Fra sognesmeden 1675
For Ingvard Jakobsen, Øs-
løs, gælder det smedefagets 
historie på Sydhannæs i ar-
tiklen ”Fra landsbysmedje til 
maskinfabrik”.

Han er nået tilbage til 
Christian Nielsen Smed, 
som før 1675 på et grande-
stævne var blevet ansat som 
sognesmed i Øsløs. For-
mentlig lå hans smedje på 
nuværende adresse Vejleve-
jen 19B, men han flyttede 
senere til Amtoft. Næsten 
samtidig var der en anden 
smed i sognet, Peder Smed, 
som døde før 1707, men det 
er ikke konstateret, om den-
ne havde egen smedje.

Og sådan fortsætter det 
frem mod nutiden - over 
smedjen på Bygholm Vejler 
fra udtørringen efter 1868 
og frem til den nuværende 
maskinfabrik på Højstrupvej 
124. Øster og Vester Han 
Herreders Smedemesterfor-
ening blev i øvrigt stiftet 
1915 med 40 medlemmer.

Frikirke i Vesløs fra 1911
Vesløs Valgmenighedskirkes 
historie er emnet for en arti-
kel af Signe M. Ingvardsen, 
Amtoft, der siden 2012 har 

været formand for Hannæs 
Valgmenighed.

Vesløs Valgmenighed er en 
del af fællesskabet i Klim 
Valgmenighed (indtil 1968 
var navnet Klim Frimenig-
hed).

Frimenigheden på Han-
næs groede gradvist frem i 
årene 1883-1900, og indtil 
frikirken blev bygget 1911 
blev der på Sydhannæs holdt 
gudstjenester i bl.a. forsam-
lingshuset og på Nordhan-
næs i Tømmerby Friskole, 
også mens den lå i Skadhau-
ge.

Pengene til kirken blev 
indsamlet blandt menighe-
dens medlemmer, og i hvert 
fald 75 familier bidrog - med 
beløb fra fem kroner til 200 
kr., og der kom også bidrag 
udefra - Østerild, Løgstør, 
Thisted og Thorsted. I artik-
len indgår lister over præ-
sterne siden 1883 og for-
mændene siden 1931.

Den gamle smedje på nuværende Vejlevejen 9, Øsløs, fotograferet 
omkring 1950, hvor den daværende ejer var Hans Christensen.  Fo-
to fra årbogen

1911 fik Hannæs Valgmenighed 
sin egen kirke ved Vesløs Stati-
on. Billedet af den er fra efter 
1914.  Foto fra årbogen


