To erfarne
talknusere vil
lave bogføring

Teutonernes Rejse
får nu penge fra
NaturErhvervsstyrelsen

Side 3

Side 10

SO

LG

T

FREDAG 13. september 2013 www.thisted-dagblad.dk

Hovedgaden 121, Snedsted
Lignende søges!
EJENDOMSMÆGLER

PER PEDERSEN
Tlf. 9791 1711
www.per-pedersen.dk

TD 131. årgang Uge 37 Nr. 252

Ønske: Nyt kirkecenter
BYGGERI: Thisted Menighedsråd arbejder på planer om nyt kirkecenter
Af Morten Kyndby Holm
morten.kyndby.holm@nordjyske.dk

THISTED: Et nyt kirkecenter,
enten på det sted, hvor Thisted Kirkecenter i dag har til
huse, eller som et nybyggeri
på den gamle kirkegård.
Et kirkecenterudvalg under Thisted Menighedsråd
har arbejdet med disse planer siden foråret. Nu har menighedsrådet så sendt en an-

søgning til provstiet om kirkecentret.
Menighedsrådsformand
Jens Kr. Eriksen understreger, at byggeplanerne er på
et meget tidligt stadium:
- Vi har sendt en forespørgsel til provstiet for at høre,
hvordan de ser på sagen, siger han.
Kirkecentret har til huse i
en tidligere bankbygning i
Vestergade 10. Men her er

for lidt plads til både kontorfaciliteter og til konfirmanderne. Kirken må leje sin ind
i KFUK-huset i Rosenkrantzgade til konfirmandundervisningen, efter at provstiet
har besluttet at undervisningen skal samles på to af
ugens dage.
Jens Kristian Eriksen har
ikke noget bud på, hvad et
nyt kirkecenter vil koste, og
tidshorisonten for et eventu-

elt nybyggeri vil han heller
ikke udtale sig om. Men det
er næppe noget, der står lige
for.
- Ting tager tid, og det er
derfor, vi har tilladt os at
sætte processen i gang allerede nu, siger menighedsrådsformanden.
Han vil heller ikke udelukke en løsning, hvor kirkecentret bliver i den nuværende
bygning - eller eventuelt

flytter til en tredje adresse selv om centret næppe kan
ligge mere centralt, end det
gør i dag.
Jens Kristian Eriksen erkender, at det kan blive vanskeligt at få myndighedernes tilladelse til at bygge på
den gamle kirkegård. Der er
allerede vedtaget en helhedsplan for kirkegården uden et kirkecenterbyggeri.

PÅ VEJ MOD NYE BØLGER


Tynd lokal
fernis

Efter nogle ugers forberedelse
og venten på ideelle vejrforhold, gik arbejdet med at flytte
Wave Stars bølgeenergianlæg
fra sin nuværende placering
ved Roshagemolen øst for
Hanstholm Havn torsdag eftermiddag ind i sin sidste fase. Anlægget blev placeret på en stor
pram og blev bugseret ind i
Hanstholm Havn, hvor det skal
gennemgå en teknologisk opgradering. Der skal monteres
ekstra flydere og et nyudviklet
hydraulisk system, inden anlægget igen skal ud i bølgerne.
Denne gang på den modsatte
side af havnen.
Foto: Peter Mørk

THISTED: Man skal
se Revyraketten
2013 på grund af
revyholdets musikalilet og karikaturer
- ikke de lokale indslag, for der er kun
en tynd lokal fernis.
Til gengæld er der
mange numre, som
kan gå , uanset
hvor revyen spiller
Side 4-5
www.nybolig.dk

ÅBENT HUS SØNDAG D. 15/9 KL. 11.00-12.00

CHECK KR. 100.000,- MEDFØLGER!!

ÅBENT HUS LØRDAG D. 14/9 KL. 11.00-15.30

PÆNT AFSLAG GIVES!!

Frøstrup - Rønnebærvej 31

Hillerslev - Ballerumvej 105

Flot og rummelig parcelhus med rigtig god beliggenhed for enden af blind villavej. Er indrettet til
bolig og erhverv med særskilt indgang til erhvervsdelen. Check på kr. 100.000 medfølger ved hurtig
handel. Evt. bytte med godt beliggende ”landsted”.
Sag 87237.
Bolig
Grund
Stuer/
Opført
m2
vær.
m2
Udb/knt ............. 65.000/1.295.000
Br/nt........................... 7.450/6.308
126
927
2/7
1976

Stor og flot istandsat villa med et boligareal på 175 kvm. + pæn istandsat kælder på 145 kvm.
Herudover er der i 2003 bygget flot muret garage på 72 kvm.
Et hus med masser af plads og muligheder.
Sag 87688.
Bolig/kld.
Grund
Stuer/
Opført
m2
vær.
m2
Udb/knt ............. 80.000/1.550.000
Br/nt........................... 8.585/7.465
175/145 802
2/5
1962

Nybolig
Thisted
v/ Ejnar K. Jeppesen,
Jens Kjærsgaard &
Henrik Kristensen
Håndværker Torv 7,
7700 Thisted
Tlf. 9792 2288
7700@nybolig.dk

...sammen med Nykredit

