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Lemvig
dLemvig
Mandag den
3. marts

Tirsdag den
4. marts

14.00: Klippen:
Kvindestævne med Robert
Enevoldsen. Arr. Indre
Mission Lemvig-kredsen.
19.00: Kystcentret,
Thyborøn: Generalforsamling
i Thyborøn Harboøre Venstre.
19.00: Bøvling
Valgmenighed: Gudstjeneste
og herefter sang og
fortælling ved Rasmus
Skov Borring i friskolen.
19.30: Nees Forsamlingshus:
Pladespil.
19.30: Lemvig Gymnasium:
Poesi i Vandkanten
med Lone Hørslev.

18.00: Teatersalen
Nørre Nissum: Ronja
Røverdatter. Arr.
Teaterkredsen Limfjorden.
19.00: Bøvling Hallen:
Generalforsamling i
Bøvling Ungdoms- og
Idrætsforening.
19.30: Kirkehuset, Lemvig:
Årsmøde i Ældre Sagen
Lemvig-Thyborøn-Harboøre.
19.30: Nees Forsamlingshus:
Generalforsamling i
Nees Forsamlingshus.
Film
Bio-Huset: 17.30: Kartellet.
20.00: 12 Years a Slave

Begravelse
11.00 fra Nørre Nissum Kirke:
Sigrid Tamberg Hansen.

Kort Nyt1

Brugte flise til at knuse rude
Vrist: En indbrudstyv har i løbet af februar været på
spil i et sommerhus på Strandvejen i Vrist.
Tyven er kommet ind i sommerhuset ved at knuse en
rude i stuen med en flise, der lå i belægningen foran sommerhuset. Herefter er tyven stukket af med en 32 tommer
fladskærm af mærket Grundig.
Fladskærmen har tilsyneladende været det eneste, der
var værd at gå efter for indbrudstyven. Der lå blandt andet kontanter frit fremme i huset, som tyven ikke har taget med sig ved indbruddet, der er sket mellem 8. februar
og 28. februar.

Må ikke komme på værtshus i to år
Lemvig: En 24-årig mand fra Harboøre må i de kommende to år finde sig i at blive afvist ved døren på Restaurant
Nyhavn i Lemvig.
Omkring klokken 3.30 natten til søndag opførte den
24-årige sig så truende og aggressivt, at stedets dørmand
greb ind for at dysse manden ned. I stedet blev den 24-årige så ophidset, at han kastede en stol i jorden foran dørmanden. Derfor blev politiet tilkaldt. De undlod at anholde
manden, men han fik i stedet en sigtelse for at overtræde
ordensbekendtgørelsen. Med den følger en bøde samt et
forbud om at vise sig på Nyhavn i de kommende to år.

Mystiske kvinder kiggede ind ad vindue
Thyborøn: En 41-årig mand fra Thyborøn har anmeldt,
at to ukendte kvinder omkring midnatstid lørdag aften
kiggede ind ad vinduet i hans ville på Ternevej i Thyborøn.
Manden konfronterede de to kvinder, som han aldrig
havde set før. Derefter talte kvinder kort sammen på et
formentlig østeuropæisk sprog, inden de løb fra stedet.
Den 41-årige beskriver de to kvinder som værende i
30’erne og af østeuropæisk udseende. De talte et fremmedsprog og var blandt iført strikhuer.
Politiet havde mandag morgen ikke fået anmeldelser
om indbrud eller tricktyverier fra Thyborøn.

Foredrag om færøsk kunst
Fjaltring: Søndag eftermiddag vil kunsthistoriker Mikael Wivel fortælle om færøsk kunst. Mikeal Wivel udgav i 2011 et stort oversigtværk om emnet »Sekel - færøsk
kunst i 100 år«, som er udgangspunktet for hans foredrag.
il blandt andet stille skarp på de to hovedspor i den færøske kunst: det naturafledte og det fabulerende.
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Fritidscenter
vil lave
svømmehal
Svømning. Politikerne vil udsætte renovering af svømmesal i
Thyborøn, fordi der nu er en ny plan om en svømmehal på vej.
Af Lars Kamstrup
kamp@bergske.dk

thyborøn: Helt nye planer
om en svømmehal i Thyborøn
betyder, at familie- og kulturudvalget sandsynligvis på
tirsdag beslutter, at man venter med at sætte renoveringen
af den gamle svømmesal på
Thyborøn Skole i gang.
Lemvig Byråd har bevilget
1,15 millioner kroner til renoveringen. Men direktør for
familie- og kultur, Ole Pedersen, har indstillet til politikerne til mødet på tirsdag, at man
stopper op og afventer, om der
kommer noget konkret ud af
planerne om en ny svømmehal. Der er ingen grund til at
»spilde« penge på at renovere
den gamle svømmesal, hvis
det lykkes at få en ny stablet
på benene. Det betyder så, at
børnene i Thyborøn må vente længere på svømmeundervisningen, men gevinsten kan
blive langt bedre forhold end
den umoderne svømmesal.
Det er Thyborøn Fritidscenter, der for alvor er gået
på banen med tankerne om
en svømmehal. Det er kun få
år siden, man blev færdig med
Hal 2 i centret, og det er denne hal, man vil bygge om, så
der dels kommer svømmehal dels en multisal, hvor der kan

Jesper Fruergaard: det vil være et aktiv for
fritidscentret, skolen, børnene, de lokale og turister,
hvis det lykkes at få bygget en svømmehal.

være en række aktiviteter, der
ikke kræver et stort hal-gulv.
Indtil videre er der flere
spørgsmål end svar omkring
svømmehallen. Men bestyrelsen for fritidscentret er trukket i arbejdstøjet for at få afklaret mulighederne.
»Vi tror, det vil være et stort
aktiv for fritidscentret, hvis vi
kan få en svømmehal. Det vil
også være en gevinst for skolebørnene, som vil få langt
bedre forhold til svømmeundervisningen. Og det il være
godt for byens borgere og turisterne. Vi tror ikke på, det
kan blive et stort vandland.
Men det skulle gerne blive en

mellemting mellem et almindeligt svømmebassin og et
vandland, så der er mulighed
for mange aktiviteter,« siger
Jesper Fruergaard fra fritidscentrets bestyrelse.
Centret kan ikke løfte opgaven alene.
»Vi har fra en start spurgt
på skolen, hvad de synes om
idéen, og vi har opbakning
herfra. Nu er vi i dialog med
kommunen, da en kommunal
opbakning er helt afgørende.
Men det vil jo også være bedre for kommunen på denne
måde at investere de penge,
man ellers skulle bruge på en
umoderne svømmesal, som

man ikke ved, om der er nogen fremtid i.«
Men det er ikke nok med
kommunal opbakning. Der
skal også fonde og andre investorer med. Bestyrelsen har
kontakt med Lokale- og Anlægsfonden, som har tilkendegivet, at man kunne være
interesseret i at bakke op.

Vi var hans yndlingselever...
Udstilling. Kammergalleriet i
Lemvig præsenterer to kunstnere
med en fortid på seminariet.
Af Lars Kamstrup
kamp@bergske.dk

lemvig: »Vi var hans yndlings-elever...«
Det lyder med et smil, da de
to gange Hanne er ved at hænge deres udstilling op i Kammergalleriet.
»Ham« er tidligere seminarielektor Knud Mølby Hen-

riksen, og både Hanne Skjold
Knudsen og Hanne Schmidt
har i sin tid haft Knud Mølby Henriksen som underviser i billedkunst på læreruddannelsen. Og det er ham, der
har samlet dem til denne udstilling, som nu kan ses i galleriet i Vestergade.
Men det er nu en udtalelse
med humor, for alle parter må

erkende, at der ikke lige har
været kontakt gennem mange år, og det er en tilfældighed,
at Knud Mølby Henriksen har
fået kendskab til de to kunstnere. Ganske vist kan han
godt huske dem fra sin tid som
underviser, men det er kunstnernes værker på andre udstillinger, der har bragt ham
på sporet. Ingen af de to bor
i lokalområdet, men via udstillinger i Kunstforeningen
Limfjorden har de mødt hinanden, og nu har de altså også mødt deres »gamle« lærer,
som har bragt deres kunst til

Lemvig.
Det er to meget forskellige
udtryk, de to kunstnere har,
men de supplerer hinanden
godt på udstillingen,
Hanne Schmidts motiver
kunne være et indslag i debatten om Udkantsdanmark,
da hun tager udgangspunkt
i forfaldne bygninger, og det
kunne falde ind i debatten,
om man skal fjerne hele landsbyer.
Men Hanne Schimidt koncentrerer sig om historien i
det forfaldne. Hvilken historie
er der gemt i det forfaldne hus.
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Følg med i de lokale, regionale, nationale
og internationale nyheder på netavisen.

Det er den nye Hal 2 i
Thyborøn Fritidscenter, som
bestyrelsen har planer om
at ombygge til multisal og
svømmehal. Arkivfoto.

»Det går vi nærmere ind
i. Hvis denne fond skal være
med, skal der mere til end et
traditionelt projekt, så det er
en af de ting, vi skal have afklaret,« siger Jesper Fruergaard.
I skitseprojektet er der også et varmtvandsbassin og
sauna.

Det vil jo også være bedre for
kommunen på denne måde at
investere de penge, man ellers skulle bruge
på en umoderne svømmesal, som man
ikke ved, om der er nogen fremtid i.

»

HENRIK FRUERGAARD, bestyrelsesmedlem i Thyborøn Fritidscenter.

»Men vi er helt nede på skitse-niveau endnu. Men vi skal
hurtigt i gang med forundersøgelser og en egentlig plan,
så vi også ved, hvad prisen
nogenlunde vil være, så vi har
noget at arbejde ud fra.«
Det er den nye hal 2, man
har udset til at rumme de nye
funktioner.

»Det er det mest praktiske,
og det er også den nyeste bygning, som vi forventer vil være lettest at ændre indhold i.
Men vi skal jo have undersøgt,
om loftet er egnet til svømmehal og en lang række andre
tekniske detaljer. Der er også andre grunde til, at vi peger på Hal 2. Når der spilles

håndbold, foretrækker man
det trægulv, vi har i den gamle hal. Den gamle hal ligger
også mest praktisk i forhold
til køkken, garderobe og toiletforhold, når der er store
arrangementer med mange
gæster,« siger Jesper Fruergaard.
Som det kan læses, er der
mange spørgsmål, der skal
afklares i en fart. I denne uge
mødes man med kommunen,
og ærmerne er smøget op på
bestyrelsesmedlemmerne for
at få udformet det grundlag,
der skal til, så der kan tages en
endelig afgørelse på, om man
kan gå i gang med at give byen
en ny svømmehal.
Naboen - Thyborøn Camping - har tidligere opgivet at
lave en svømmehal. Men hvis
det lykkes at få projektet op
at stå i fritidscentret, vil det
komme til at ligge tæt på campingpladsens gæster.
»Der er også en del lokale
fra Thyborøn og Harboøre,
der tager til Lemvig og Holstebro, når de vil i svømmehal eller badeland. Det vil være rigtig godt, hvis vi kan give dem
et tilbud sammen med de andre muligheder, vi har i Thyborøn Fritidscenter,« siger
Jesper Fruergaard.

Garage brød i brand to gange
Af Benny Gade
Selv siger hun, at hun har ladet sig inspirere af debatten
om Udkantsdanmark, uden
hun dog vil puste til debatten.
»Jeg har en kran med på
mange af mine billeder, og
det lader tankerne gå, om der
rives ned eller bygges op,« siger hun.
Hanne Skjold Knudsen er
en blanding af fantasi og virkelighed, hvor hun bruger
farverne, og hvor hun er inspireret af store malere som
van Gogh, Matisse, Chagal og
Munch.

gade@bergske.dk

Hanne Schmidt og Hanne Skjold Knudsen med eksempler på den
kunst,d e viser frem i Kammergaleriet. Foto: Lars Kamstrup.

FJALTRING: En fritliggende
garage på Grønmosevej 4 i
Fjaltring brød lørdag aften i
brand i to omgange.
Garagen ligger i forbindelse med en gammel ejendom,
der i dag anvendes som sommerhus. Naboer bemærkerede ved 18-tiden, at der var ild
i garagen og løb derfor til stedet med et par pulverslukkerede. Det lykkedes tilsyneladende at få ilden slukket ved
at tømme den ene pulverslukker, men man bestemte sig na-

turligt nok for at tjekke efter
på et senere tidspunkt. Derfor
lod de den sidste pulverslukker stå tilbage.
Da naboerne en time senere kom tilbage, var der igen ild
i garagen. Den sidste pulverslukker blev tømt, men denne
gang var det ikke nok til at få
branden under kontrol. Derfor blev der klokken 19.11 ringet efter brandvæsenet, der
kom til stedet og relativt hurtigt fik branden under kontrol
og slukket.
På det tidspunkt var flammerne gået gennem taget og
fået fat i nogle bjælker, men

ilden var dog koncentreret på
nogle få kvadratmeter af garagen.
Der var ingen beboere i huset, da ilden opstod, og derfor
er ingen kommet til skade.
Der er ikke umiddelbart
nogen forklaring på, hvordan
branden er opstået. Der er
ingen el i garagen, lige som
der ikke umiddelbart er andre ting, der kan have startet
branden. Det bliver derfor op
til politiet at fastslå, hvad der
har udløst branden.

