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 Nørhå Fiskepark 
fejre 10 års Jubilæum 

Søndag den 23. juni 2013 

 Dagen markeres fra kl. 10.00 - 
14.00 med gratis fiskeri i nævnte 

tidsrum, dog mod betaling af 20 kr. 
pr. fisk der fanges. 

 Der udsættes en stor fisk som 
udløser  500 kr. ved fangst. 

 Der vil være forfriskninger. 

 Velkommen til en hyggelig dag ved søen.

 

RonkeDuo  
u n d e r h o l d e r  i  t e l t e t  

Thy til  kunsten - Galleri Friis 
G u d n æ s v e j  3 ,  V i l l e r s l e v,  7 7 5 5  B e d s t e d  

www.sanne-fr i is .dk 

Fisketapas * Kunst * Musik  
-    og ”abekattestreger” 

i galleriets have 

Søndag,  
d. 23. juni 
kl. 12 - 16 

 

Erling er på vej med  
fisk til en lækker  
tapasanretning til 

Kun 50 kr 

Frisk fra 
Villerslev Skaldyr 

Nye kunstnere i galleriet 
 

Glaspuster 
Tine Loftstad 

Billedkunst 
Jette Porsborg 

Vagn Frederiksen 
Skulptør 

Ole Mejer 

2 Beregnere søges 
CESTE TRÆ er en anerkendt, veldrevet og 
velkonsolideret virksomhed indenfor tømmerhandel 
branchen. Vi er påbegyndt en moderniseringsproces der 
skal styrke synergien mellem vores afdelinger, derfor 
søger vi 2 beregnere der skal indgå i et udviklende 
samarbejde på tværs af vores afdelinger. Du vil i det 
daglige referere til vores indkøbschef. 

Stillingen 
Du vil få en central post på hovedkontoret i Thisted, 
hvor de centrale funktioner ligger, herunder ledelse, 
indkøb og økonomi.  Dine hovedopgaver bliver at udføre 
større og mindre beregningsopgaver, som kommer ind 
fra alle vores afdelinger. Du skal kunne læse og forstå 
tegninger, udtrække materialelister og lave prissætning 
i samarbejde med vore sælgere.  

Du er uddannet konstruktør, teknisk assistent, evt. 
tidligere eller nuværende beregner. Erfaring med 
tømrer- murer eller entreprenørbranchen er en fordel. 
For at trives i stillingen er det vigtigt, at du er i 
besiddelse af gode samarbejdsevner og evnen til at 
kommunikere konstruktivt med samarbejdspartnere og 
kolleger er afgørende. Jobbet vil til tider indebære stor 
travlhed og deadlines der skal overholdes. 

Vi tilbyder 
En plads i Ceste-familien – det vil sige et spændende og 
afvekslende job i et positivt og uformelt arbejdsmiljø. 
En arbejdsplads hvor der er muligheder for personlig og 
faglig udvikling, og hvor vejen til beslutningerne er kort. 
En løn, der står i forhold til dine kvalifikationer. 
 

 
Ansøgning 
Er du frisk, så lad os høre fra dig snarest muligt. Vi har 
ingen ansøgningsfrist, men vi afholder løbende samtaler, 
så vi snarest muligt kan ansætte vores nye kollegaer. 
 
Send din ansøgning på mail til vores HR-chef Merete 
Thunø på mth@ceste.dk. Alle henvendelser behandles 
naturligvis fortroligt. 
 
Har du spørgsmål til stillingen er du meget velkommen 
til at kontakte vores indkøbschef Hans Erik Arentsen på 
96 876 381 eller mobil 29 29 35 77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceste Træ A/S ejes af Grethe & Jørgen P. Bornerups Fond. 
Ceste Træ består af i alt 10 tømmerhandler/byggemarkeder i, 
Hurup, Nykøbing Mors, Durup, Thisted, Snedsted, Løgstør, 
Fjerritslev, Brovst, Hune og Løkken.  
Der beskæftiges i virksomheden ca. 200 medarbejdere. Ceste 
Træ er medlem af den landsdækkende byggemarkedskæde XL-
BYG. www.xl-byg.dk 
 
 
 
 

CESTE TRÆ – NÆRMEST OVERALT 
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Ceste Træ A/S ejes af Grethe & 
Jørgen P. Bornerups Fond.
Ceste Træ består af i alt 10 
tømmerhandler/byggemarkeder i 
Hurup, Nykøbing Mors, Durup, 
Thisted, Snedsted, Løgstør,
Fjerritslev, Brovst, Hune og Løkken.
Der beskæftiges i virksomheden 
ca. 200 medarbejdere. 
Ceste Træ er medlem af den
landsdækkende byggemarkeds-
kæde XLBYG. www.xl-byg.dk

HANSTHOLM  KUNSTFORENING
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

27. JUNI 2013 kl. 19 I KUNSTBYGNINGEN 
PÅ ROSHAGEVEJ I HANSTHOLM

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Indkomne forslag
3. Valg til bestyrelsen
4. Såfremt pnkt 3. ikke kan gennemføres: 
    Foreningen nedlægges v. 2/3 af fremmødte stemmer 
    Punktet bortfalder ved valg af en bestyrelse.
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Eventuelt
Forslag til ovenstående modtages skriftligt til og med 26.6.13 
til foreningens tovholder, mail til: thor@anthony.dk eller til
Thor Anthony, Helshagevej 52, 7730 Hanstholm

 
 Sommermøde
på ”Tandrup” 
Tandrupvej 14, 7755 Bedsted

26. junikl. 19.00

v/Familien Lilleøre

Velkomst
v/Morten Yde, formand LandboThy
og Preben Nielsen, ”Tandrup”

Taler
Søren Gade
Adm. direktør
Landbrug & Fødevarer

Der serveres helstegt gris
m/salat og flûtes
Underholdning ved
Thyholm All Stars
der synger og spiller

Båltale
Else Østergaard 
Andersen 
Sekretariatsleder
Nationalpark Thy

Pris inkl. mad kun 100,- kr. (børn under 13 år gratis)
Drikkevarer kan købes - medbring selv kaffe og klapstol!

Hele familien såvel by som land er velkomne!
(I tilfælde af regnvejr holdes arrangementet indendørs)

ARRANGØRER:

Sydthy-Thyholm
Husholdningsforeningvi gør en forskel for dig

VANDPLAN OG VANDLØBSLAUG
Hvordan sikrer vi vore produktionsrettigheder?

24. juni 2013 kl. 19.00
Videncenter Thy-Mors, Silstrupvej 2, Thisted

- Velkomst 
 v/Morten Yde, formand LandboThy

- Vandløbslaug som middel til at sikre bredejers rettigheder 
 v/Jens Myhren, formand for foreningen Danske Vandløb

- Erfaringer med vandløbslaug v/Hvidbjerg Å
 v/Preben Nielsen, ”Tandrup”

- Indlæg ved Thisted og Morsø kommuner
- Hvordan kommer vi videre – høringssvar 
 v/Jens Lautrup, planteavlsrådgiver LandboThy 

ALLE ER VELKOMNE
 
Silstrupparken 2, 7700 Thisted
Tlf. 9618 5700 – www.landbothy.dk vi gør en forskel for dig

AGGER KIRKE
Tirsdag den 25. juni kl. 19.30

Sangaften
Kom og syng med på sommerens

sange og salmer sammen med
kirkens organister og kirkesanger.

Der er gratis adgang.

.dkwww.

Klitsognene indbyder
til morgenkaffe inden søndagens højmesse den 23 juni.

Morgenkaffen starter kl. 9:15 i sognehuset.
Vi spiser rundstykker og øver en mindre kendt salme.

Gudstjenesten finder sted kl. 10:30 i Hvidbjerg V. Aa Kirke.

Offentliggørelse
Energistyrelsen har fra Resen Energy ApS modtaget 
to ansøgninger om midlertidig etablerings- og 
elproduktionstilladelse for bølgeenergianlægget 
Resen Energy LOPF bøje. Anlægget ønskes udlagt 
to steder i perioden 17. juli 2013 til 17. juli 2016: 

• I Hanstholm Havn, vest for ydremolen, forankret 
på positionen: 57°07,340’N og 8°35,218’Ø.

• I Nissum Bredning ved Hellingsø, forankret på 
positionen: 56°41,5213’N og 8°20,8312’Ø. 

Bølgeforsøgsanlægget Resen Energy LOPF bøje er 
en letvægtsbøje med ydre mål på 3,6 x 3,6 x 0,8 meter. 
Bøjen består af to dele: En hvid hesteskoformet 
flyder og en hvid cylinder, der kan dreje om en 
midteraksel med bølgebevægelsen. Når cylinderen 
drejer frem og tilbage, produceres der strøm i den 
generator, der sidder i cylinderen. Bøjen består i det 
væsentlige af glasfiber, plastmaterialer og rustfrit stål. 

Energistyrelsen har vurderet, at der ikke skal gennem- 
føres en vurdering af virkning på miljøet (VVM) i 
forbindelse med udlægning af de to anlæg*. 

energistyrelsens vurdering beror på følgende 
forhold: 
• anlægget er et forsøgsprojekt af beskedne 

dimensioner
• anlægget opstilles i en tidsbegrænset periode (3 år).

Projektet har været i høring hos berørte myndigheder. 
Ingen af de indkomne høringssvar ligger op til, at der 
skal gennemføres VVM for projektet.

Energistyrelsens afgørelse, om at der ikke skal 
foretages VVM, kan påklages til Energiklagenævnet, 
Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagen 
skal være indgivet skriftligt inden 4 uger fra dags 
dato. Klagen kan ikke have opsættende virkning, 
medmindre Energiklagenævnet bestemmer andet.

* jf. § 2, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2012 om 
vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om 
etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet.

Dyrskuet Thy-Mors 2013
TAK

til alle medvirkende ved ” Landbruget i børnehøjde” 
fredag den 7. juni

Sønderhå-Hørsted Friskole vandt konkurrencen for 3. klasse. 
Præmien er en dag i badeland.

MORS-THY FAMILIELANDBRUG

Meddelelser

Stillinger  tilbydeS

Annoncer tlf. 97 95 21 00


