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20 ÅRS

REJSER

JUBILÆ
1997-20

UM

17

Skotland - Rundrejse

LØRDAG 4. marts var der fer-

Se Glasgow, Loch Ness, Urquart, Inverness,
Aviemore, Edinburgh Tattoo m.m.
10 dg, 8/8, halvp. & Tattoo billet......10.998

Gardasøen - Riva. Nyd smukke Donau - Flodkrydstogt
omgivelser, maleriske byer, vinmarker og
et dejligt klima. Sejltur på søen, besøg i
Verona, bjergtur i Dolomitterne m.m.
9 dg, 13/5, 16/9, halvpension.......fra 6.498

Passau, Melm, Dürnstein, Wien, Esztergom,
Budapest. Store oplevelser og tid til hygge.
VWMHUQHW35(0,80ÀRGNU\GVWRJWVNLE
8 dg, 11/7, delvis helpension.............9.598

Steigerwald Intet eneværelsestillæg Gdansk, Polen

NYHED!
Smuk natur og charmerende byer i Sydtysk- Se bl.a. Gdansk, Stettin, spabyen Sopot,
ODQG6HMOSn0DLQÀRGHQYLQVPDJQLQJPP Stutthof koncentrationslejr, Malborg Borgen.
5 dg, 29/5, 14/8, 4/9, 25/9, halvp.......3.298 7 dg, 16/4, 1/10, halvpension............4.998

Kalmar & Øland

NYHED!
Vi kører via Fyn og Sjælland til Smålands
smukke natur. Se Kalmar slot og Gamla
Stan. Besøg glasværk. Tur til Øland. Besøg
Solliden - det kongelige sommerslot m.m.
5 dg, 26/6, 31/7, 28/8, halvpens........4.798

Forårsudstilling

Paris - med besøg i Bruxelles
Skøn rejse til byernes by. Byrundtur i Paris.
Besøg Monets have og Versailles Slottet.
Oplevelserne foregår til fods, i bus og med
metro. Besøg i Bruxelles på hjemrejsen.
7 dg, 24/6, 12/8, delvis halvp.......fra 4.898

nisering i Mississippi i Hvidbjerg på forårsudstillingen.
Foråret 2017 byder på
kunstværker af Dorte Jensen, Herdis Jensen, Sylvia
Jaworek samt Rolf Jacobsen.
Dorthe Jensen er en helt
fantastisk billedstofsyerske.
Håndarbejde og anden kreativ udfoldelse har altid haft
hendes interesse. Hun besluttede i 1994,- sideløbende med sit job - at uddanne
sig til håndarbejdslærer som
hun tog på åben uddannelse
på Odense Lærerseminarium.

I flere år førte hendes billeder lidt af en skyggetilværelse. Fra 2007 til 2014 boede hun i Polen p.g.a. sin
mands arbejde. I en periode
realiserede hun drømmen
om at blive indretningskonsulent, men det var stadig
billederne der trak, og i dag
arbejder hun på fuld tid som
billedkunstner, hvor hun
fremstiller sine billeder efter
fotos og som i større eller
mindre grad manipuleres til
det ønskede indtryk. På afstand ligner hendes billeder
malerier men kommer man
tæt på opdager man en anden stoflighed end den der

forekommer i malerier.
Herdis Jensens hensigt er
at udtrykke den udefinerbare følelse af ensomhed og
fortvivlelse, men samtidig
også at vise noget meningsfuldt, på trods af den nedslående tilstedeværelse af
hjemløse individer og hjemløshed i sig selv. Herdis Jensen har arbejdet med malerier i mere end 20 år og dedikeret sig selv til at forfølge
det vigtigste emne af ”hjem
og hjemløshed i forskellige
miljøer og sammenhænge”.
Herdis Jensen er uddannet
indenfor grafisk kunst og
har en bachelorgrad i sam-

Telefon 97 96 10 68
www.hanstholm-rejser.dk
Billede af kunstneren Herdis
Jensen.Foto: Hans B. Henriksen

Lad os hjælpe dig med din rengøring!
Vi er godkendt til fritvalgsordningen i både Thisted & Morsø Kommuner
RENGØRING OG
SERVICOPGAVER FOR
ERHVERV OG PRIVATE
• Rengøring
• Vinduespolering
• Måtteservice
• Tæpperensning
• Hovedrengøring hos
Erhverv – Private
og Sommerhuse
• Totalrengøring af
nybyggeri
• Havearbejde
• Vedligehold af
udearealer
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Maleri af kunstneren Rolf Jacobsen.
Foto: Hans B. Henriksen
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E & F Rengøring
– vi gør det ordentligt
v/ Susanne & Leif Pedersen · Skyumvej 34
7700 Thisted · kontakt@ef-rengoring.dk
www.ef-rengoring.dk

Vi har mange trofaste
kunder der sætter pris
på vores kvalitet, faste
tilsyn og personlige
kontakt. Vi sikrer os, at
vores medarbejdere har
det ordentligt, så de
kan udføre deres
opgaver ORDENTLIGT!

Kunstneren Herdis Jensen fortalte om sit kunstneriske arbejde.
Foto: Hans B. Henriksen

Varme tilbud i en kold tid...
BESTSELLER KAMPAGNE

Billede lavet af kunstneren Dorte Jensen.
Foto: Hans B. Henriksen

Når du køber
brændeovn i
Thisted Pejsebutik
støtter du Kræftens
Bekæmpelse!

Netop nu er der kampagnepriser på et stort udvalg af vores
brændeovne vi kalder bestsellere! Få en snak med din Contura
forhandler omkring de mange muligheder i vores program!

CONTURA 800 SERIEN FRA 8.900,OPTÆNDINGSBRIKETTER

SPAR
2.000 KR.
Contura 810 serie

Ta’ 3
betal for 2

149,-

Frederiksgade 4 . 7700 THISTED . Tlf. 40 24 30 70
Parkeringspladser lige ved døren
www..thistedpejsecenter.dk

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 11.00-17.00 - Lørdag kl. 10.00-13.00

Contura 850 serie
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i Mississippi
fundsfag. Hun kombinerer
sit maleri med et fuldtidsarbejde på Aarhus Universitetshospital.
Sylvia Jaworek er født i
Tyskland, men har boet i
Danmark siden 2010.
Hendes billeder er tiltrækkende, og ved nærmere bekendtskab er de mere end
det. De sætter tanker i gang
og stiller spørgsmål: Hvad?
Hvorfor?. Sylvias figurer er
ofte kvinder som viser deres
forskellige ansigter. Ofte er
de melankolske med en alvorlig undertone fremstillet
på poetisk vis.
Rolf Jacobsen har de sidste 18 år levet og arbejdet
mellem Italien, Danmark og
med flere ophold i Amerika.
I 1995 arbejdede han sammen med kunstneren Paul
Madsen Cederdorff i flere
kunstprojekter.
Gennem

Mississippi var ved ferniseringen vært ved et lille traktement med
Vin, kaffe og pindemadder. Foto: Hans B. Henriksen
Paul Madsen Cederdorff
blev han medlem af Vestjyske Kunstnere hvor han siden har deltaget i gruppens
årlige udstillinger. I 1999
rejste Rolf til Italien for at
studere kunst og blev optaget på International School
of Art Umbrien. Skolen er

stiftet af den amerikanske
kunstner Nicolas Carone
(1917-2010). Rolfs malerier er beskrevet som abstrakt
figurative og metafysiske.
Hans skulpturer i træ, sten,
keramik, jern, bronze og
aluminium rækker fra abstrakt-figurativ til helt abstrakt. Farveskalaen svinger
fra helt lyse lette til stærk
kontrast med sorte baggrunde, og det hele fremstår i en
velafbalanceret
helhed.
Penselstrøgenes
karakter
varierer fra det næsten usynlige til det grove ekspressive
strøg.
Som sædvanlig var ferniseringen rigtig godt besøgt.
:/Hans.

Her værker af kunstneren Sylvia Jaworek.Foto: Hans B. Henriksen

Daglig leder i Mississippi, Bruno Nordensgaard beretter om udstillingen og byder alle velkommen.
Foto: Hans B. Henriksen

Generalforsamling i
Hvidbjerg
MANDAG 27. februar holdt

Hvidbjerg og Omegns Borgerforening ordinær generalforsamling.
Aftenen blev indledt med
spisning for de små tredive
fremmødte, hvor der blev
serveret flæskesteg med
hvad dertil hører af rødkål,
brune kartofler, surt og sødt.
Efter spisningen blev generalforsamlingen afholdt,

og første punkt var valg af
dirigent, hvor Bruno Nordensgaard blev valgt, og i
den efterfølgende fremlæggelse af formandens beretning fremhævede formand
Victor Nielsen det forgangne
års højdepunkter, herunder
foreningens satsning på Æblefestivalen i oktober, et arrangement der blev gennemført med stor hjælp fra
mange sider, ligesom arbejdet med. Oplevelsespladsen
blev nævnt som et område,
der har været anvendt en del
ressourcer på, og hvor næste
skridt vil blive afholdelse af
et møde med Thyholms erhvervsdrivende for at finde
ud af, hvad de kan bidrage
med.
Regnskabet, der udviste et
beskedent overskud. blev

fremlagt af kassereren Esther Jakobsen og blev godkendt hvorefter kontingentet for 2017 blev besluttet
skal være uændret 50 kr. per
person.
Ved det efterfølgende valg
til bestyrelsen var Tove Jensen og Victor Nielsen på
valg, Tove modtog ikke genvalg og i stedet blev Henriette Christensen valgt, Victor
Nielsen blev genvalgt.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med
formand Victor Nielsen,
næstformand, Lotte Pedersen, kasserer Esther Jakobsen, sekretær Henriette
Christensen og Rasmus Jen-

sen som menigt medlem.
Sidste punkt på dagsordenen var eventuelt, og her
kom flere tilkendegivelser
om emner til debat, for eksempel blev der af flere givet
udtryk for, at der desværre
er bredt sig en uskik blandt
hundeluftere i Hvidbjerg,
hvor det tilsyneladende ikke
er kutyme at tage hundenes
efterladenskaber med sig, ligesom der også blev rettet
en kritik mod de nye LED gadelygter, der er opsat flere
steder i byen, de lyser ikke i
hele gadens bredde, men giver et vældigt fint lys lige under lamperne...

Victor Nielsen forklarede om det grønne område hvor den gamle
Brugs har ligget, som Borgerforeningen er gået ind i at finde ideer
til hvordan det skal anlægges. Foto: Hans B: Henriksen
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Lægeexamineret

FODPLEJER

Maria Havsgaard, "HHFS
tilbyder behandling hos private, plejehjem osv.
Bruno Nordensgaard styrede
som dirigent forløbet i generalforsamlingen.
Foto: Hans B. Henriksen

Formanden Victor Nielsen bød
alle velkommen og berettede
hvordan året er gået i foreningen.Foto: Hans B. Henriksen

RingRing
40 59
4087
5920
87 20
Den veltillavede mad blev nydt af alle. Foto: Hans B. Henriksen

Sid hjemme
ro og magiog
Sidi hjemme
ronyd
og mag og nyd
en professionel fodplejebehandling....
en
professionel
fodplejebehandling...
- også diabetikere og rheumatikere
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