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Vor kendte kraftige 
kvalitet.

Vindstærk, tåler frost,  
stedsegrøn.

Planteafstand 4 pr. m.

Gødes bedst med  
naturgødning  
i april og juli.

Bøg til hæk skal først plantes fra 1. november!

80-100 CM
PR. STK.
ved 10 STK. 1250

PR. STK.
ved 100 STK. 1100

PR. STK.
ved 500 STK. 900

Simons Bakke 122  .  7700 Thisted  .  3031 1255
www.heidesplanteskole.dk

ÅBEN: Hverdage 8-17  .  Lørdag 9-15  .  Søndag 10-14

Heides
Planteskole

SUPER
LIGUSTER
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FLEMMING
WORM NIELSEN
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Det VI lover, holder VI ...

Valg til Region Nordjylland

Jeg vil arbejde for 
•  At patienterne skal ikke møde et ”væsen”, men rigtige mennesker 

der lytter, tager dig med på råd og er rustet til at give dig den rette og 
kvalificerede behandling.

•  At Almen Praksis, kommunerne og Region Nordjylland arbejder  
sammen om de nye teknologiske løsninger og behandlingstilbud til 
størst mulig gavn for patienterne.

•  At Regionshospital Nordjylland Thy-Mors skal være et godt  
behandlingssted og en attraktiv arbejdsplads.

Hold stemmerne hjemme. Jeg arbejder for dig.
Giv Thisted Kredsen maksimal indflydelse i Regionrådet.
Stem personligt og genvælg venstrelistens mest erfarne sundheds-
politiker. Jeg har hver gang skaffet et mandat.

Citat af Indira Gandhi: ”Den omtanke der vises i dag kan bære frugt i morgen”.

ved Gunhild Olesen Møller

Selvstændig landbruger, gift og mor til fire.
I Regionsrådet har jeg erfaring fra 
Sundhedsudvalgene, Forretningsudvalget, 
Psykiatriudvalget og Udv. for Specialsektoren, 
samt byggeudvalg,  Det regionale Kontaktforum 
for Handicap, Praksisplanudvalget og 
Samarbejdsudvalget for Almen Praksis.

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

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

THY-MORS: "Delikatessen i 
vandkanten", "Smagen af 
omhu og nærhed", "Ærlig-
hed og luksus" eller "Det hvi-
de Guld".

Det er nogle af overskrif-
terne i en ny bog, ”Smagens 
Landskab”, der udkom i går.

”Smagens Landskab” er i 
sig selv en delikat sag. Den 
er fyldt med smukke billeder 
og gode fortællinger om de 
mennesker, der har set mu-
lighederne i at fokusere på 
de kvalitetsprodukter, der 
findes lige her.

33 medlemmer af Regio-
nal Madkultur Thy-Mors har 
sagt ja til at være med i bo-
gen, og det er deres forhold 
til mad og smag, som man 
kommer ind under huden 
på.

Det er deres passion, der 
skildres:

- Her på hotellet gør vi ma-
den lokal - vi bruger lokale 
råvarer, ikke fordi det bare 
er det nemmeste, men fordi 
kvaliteten er ekstrem høj - 
og det ved de lokale, og det 
gør turisterne også efterhån-
den, lyder det eksempelvis 
fra kokken på Hotel Thing-
gaard i Hurup, Thomas Lyh-
ne Damsgaard.

Han er en af de unge, der 
er vendt tilbage til Thy eller 
Mors, og har fundet ud af at 
udfolde sig på en ny måde.

En anden er Marianne 
Korsgaard, der er vendt til-
bage til familiegården Hvid-
bjerggaard på Sydmors og 
har indrettet Gaard Bageri-
et.

Og der er flere unge iværk-
sættere, der har været med 
til at ændre Smagens Land-
skab i Thy.

Eksempelvis Louise Møl-
ler, der var med til at etable-
re Hanstholm Madbar og 
hendes kæreste, Kim Kjelda-
ger, med Bageriet 11/11.

Eller Trine Sund Kam-
mersgaard med sin økologi-
ske svineproduktion i Has-
sing.

Der er de unge svigersøn-
ner på slægtsgården Gyrup, 
der har været med til at sæt-
te Thy Whisky på verdens-
kortet.

Men de lidt ældre fore-
gangsmænd og kvinder er 
også med i bogen, Henny fra 

Stenbjerg Kro, Jens Peter fra 
Sallingsund Færgekro og Per 
Toft Jensen fra Fiskehuset.

Store virksomheder som 
Vilsund Blue, Tican og 
Dragsbæk Margarinefabrik 
er ligeledes med.

Også her er det den lokale 
forankring, der er fremhæ-
vet.

Bogen fortæller også hi-
storien om, hvordan det hele 
startede, da hotelejer Mi-
chael Thinggaard stiftede 
foreningen Regional Mad-
kultur Thy-Mors tilbage i 

2013 - med en ide om, at et 
organiseret netværk kan 
hjælpe ideer og potentialer 
videre.

- Det, vi ser nu, er at de her 
80’er idealister, de etablere-
de, sammen med de mange 
tilflyttere og first movers 
skaber en virkelig stærk ska-
berånd - der sker noget i den 
kobling, og om vi som fore-
ning har været med til at gø-
re det muligt? Ja, det tror jeg 
faktisk vi har, fortæller Mi-
chael Thinggaard.

Journalist Jeanette Lund 
og Søren Villadsen, Rekla-
me-Avisen, har sammen ud-
viklet ideen til bogen:

- Vi har jo set en helt enorm 
positiv udvikling inden for 
de lokale fødevarer de sene-
re år. Det spirer og bobler 
frem med mange nye, små 
producenter, og der udvikles 
hele tiden nye produkter, 
mens spisestederne er blevet 
rigtig gode til at have de lo-
kale råvarer på menukortet. 
Den udvikling vil vi gerne vi-
se, siger Jeanette Lund.

Bagerst i ”Smagens Land-
skab” findes en lang række 
spændende opskrifter med 
fokus på de lokale råvarer.

Appetit på lokale    råvarer
BOGUDGIVELSE: ”Smagens Landskab” er en fortælling 
om de producenter og spisesteder i Thy og på Mors, der 
er drevet af en stor passion 

Nationalpark Thy er en del af det spisekammer, der findes i områ-
det. Her skydes omkring 300 dyr om året. Foto: Mette Johnsen

”Smagens Landskab” blev præsenteret ved en bogreception på Hotel Thisted fredag. Det er i øvrigt 
den nye ejer af hotellet, kokken Michael Eriksen, der er afbilledet på forsiden. Foto: Diana Holm

Bogen er delt op i kapitler, der fortæller om spisesteder og produ-
center. Thy Lam er en af dem. Foto: Mette Johnsen

 {Smagens Landskab udgi-
ves af Søren Villadsen fra Re-
klame-Avisen og Jeanette 
Lund Kommunikation i sam-
arbejde med Regional Mad-
kultur Thy-Mors.

 {Den består af 33 fortællin-
ger, otte ekstra historier og 
et antal opskrifter.

 { Fotograf er Mette John-
sen, og Vizuall er bogens 
grafiker.

 {Bogen koster 299 kr. og 
fås bl.a. hos boghandleren 
og turistbureauer.

FAKTA
SMAGENS LANDSKAB

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

DOVERODDE: Thisted Kom-
mune indfrier først en gæld 
til Arbejdsmarkedets Ferie-
fond på 10,4 millioner kro-
ner, når lånet forfalder til 
fuld indfrielse 1. november 
2021.

Lånet er optaget af Dover-
odde Købmandsgård og 
skulle efter en beslutning 
truffet af Thisted Kommu-
nalbestyrelse i marts i år sø-
ges indfriet før tid mod en 
reduktion i det skyldige be-
løb.

Kommunalbestyrelsens 
beslutning blev truffet med 
forbehold for, at feriefon-
dens bestyrelse sagde ja til 
muligheden.

Nu har Arbejdsmarkedets 
Feriefond meddelt kommu-
nen, at sager vedrørende 
indfrielse af lån er stillet i be-
ro - i følge sagsfremstillingen 
af hensyn til den politiske 
proces, der skal afklare ”om 
- og i givet fald under hvilke 
forudsætninger - lån til AFF 
skal indfries”.

På det seneste møde i kom-
munens strategi- og økono-
miudvalg fulgte udvalget en 
indstilling om, at det tages 
til efterretning, at der ikke 
sker førtidsindsfrielse af lå-
net i Arbejdsmarkedets Feri-
efond.

Siden Doverodde Køb-
mandsgård optog lånet er 
der banet vej for nye aktivi-
teter. Således etablerer Sta-
tens Museum for Kunst, 
SMK, en filial i en af bygnin-
gerne - et projekt, der både 
støttes med midler fra fi-
nansloven og med penge fra 
Thisted Kommune.

Borgmester Lene Kjel-
gaard Jensen oplyser, at 
etableringen af filialen af 
SMK ikke ændrer de forud-
sætninger, der lå til grund, 
da feriefonden gav lånet til 
købmandsgården.

- Vi regner med, at de nye 
aktiviteter i Doverodde lig-
ger indenfor Arbejdsmarke-
dets Feriefonds formål med 
at yde lånet til købmands-
gården, siger borgmesteren.

Lån på 10,4 mio. 
indfries i 2021

Et ønske om at indfri et lån fra Arbejdsmarkedets Feriefond på 10,4 
mio. kr. til Doverodde Købmandsgård før tiden er opgivet.  Arkivfoto

SNEDSTED: Torsdag sidst på eftermiddagen sluttede køreturen i bil på Hoved-
gaden i Snedsted for en 61-årig mand fra området. Politipatruljen kunne 
konstatere, at den 61-årige var påvirket af spiritus og så kørte bilisten i den 
periode, han havde fået frakendt sit kørekort.

Kørte med sprit i blodet og uden kørekort » Det spirer og bobler frem med 
mange nye, små producenter, og der 
udvikles hele tiden nye produkter.
JEANETTE LUND, journalist og idekvinde til bogen ”Smagens Landskab”


