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Nye låger

Forny dit køkken ved at udskifte
til DANSK-producerede låger,
skuffer, bordplader mv. Alt efter
mål – passer til ALLE køkkener

– monteret på 1 dag

Plantede træer for
klima og samarbejde
Af Villy Dall
villy.dall@nordjyske.dk

Vi har kørt vognen indenfor
– så du kan se vort store
udvalg i al slags vejr
uden at fryse...

Kom og hør
nærmere
– og se vort
store udvalg!

Hver torsdag kl. 13-17
Rævebakken 1, Vilsund,
7752 Snedsted

KØKKENRENOVERING

OK

Ring og bestil et gratis hjemebesøg!
SVEND AAGE HEDENSTED
T: 2612 4690

KØKKEN · BAD · GARDEROBE

WWW.OKKR.DK

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Klinik for ALLE

Kiropraktor Jens-Jørn Dahl
Autoriseret kiropraktor med mere end 40 års erfaring!

TI LS KU D FR A
MARK OG
SYG ES IK R IN G EN DA N IN G ER
SU N D H ED SF O RSI KR

osisk undersøgelser
Henvisning il billeddiagn
hospitaler.
på ofentlige og private

I UGE 40 var Thisted Gymnasium igen vært for et projektmøde under Erasmus Plus.
Denne gang handlede det om
naturvidenskab under overskriften ”European Challenges in Modern Genetic and
Epigenetic”. De udenlandske
elever fra gymnasier i Frankrig, Italien, Tjekkiet, Tyskland og Østrig boede hjemme
hos Thisted-elever. I løbet af
ugen forberedte eleverne i
fællesskab forsøgsvejledninger til de laboratorieundersøgelser, de skal udføre i Pforzheim i Baden-Württemberg i
Sydtyskland til februar. Udover skolearbejdet stod ugen
naturligvis også på ny relationer, grin, surfing, et havbesøg i Vorupør og bowling m.v.
Ugen sluttede fredag med aktiviteten ”plant træer”, hvor
der var sat fokus på global opvarmning og klimaudfordringerne.
Til at plante et træ havde
man også inviteret borgmester Ulla Vestergaard (S),
som i sin tale bl.a. sagde, at
for ikke så mange år siden
troede vi, at der var opnået
politisk stabilitet mellem
stormagterne - og blandt lan-

At unge fra Europa - bl.a. gennem Erasmus-projekter - har lyst til at
være sammen og arbejde sammen tegner godt for fremtiden, lød
det fra borgmester Ulla Vestergaard (S). Foto: Sofie Vang
dene inden for EU var det en
selvfølge. Men de seneste få
år har vi oplevet, at sådan er
det ikke:
- USA, Rusland og Kina optrapper konflikter mellem
hinanden, som jo rammer
hele verden direkte og indirekte, og næppe nogen havde
forudset, at Storbritannien
pludselig ville stemme sig ud
af det europæiske fællesskab.
Lige så overraskede blev vi
over synet af brændende biler
og optøjer på gaderne i
Frankrig for ikke så længe siden. Jeg tror, at en fællesnævner for meget af dét, der
sker i øjeblikket, kan være
bagsiden på globaliseringen,
sagde Ulla Vestergaard og

Specialer “Mere end blot almindelig kiroprakik!”
• Kiroprakisk behandling og sportsmedicin

• Laserterapi med high power klasse 3 laser

• Ultralydsscanning og vurdering af
Rtg.us., MR og CT-scanning

• Knuser forkalkninger i krop
• Knogleskørhedsmåling med røntgen scanner

• Chockbølgebehandling og Trykbølgebehandling

Ringvejen 63,
7900 Nykøbing Mors
Telefonid: Mandage og irsdage (ring og spørg)
Tlf.: 40 20 83 18 - Mail: jjdahl@mail.dk - Hjemmeside: www.jjdahl.dk

Borgmester Ulla Vestergaard plantede et træ med hjælp fra lederen
af Erasmus Plus-projektet Jürgen Braun fra gymnasiet i Pforzheim i
Sydtyskland og gymnasilærer Orla Poulsen. Foto: Sofie Vang

fortsatte:
- Mange almindelige mennesker føler afmagt over for
en udvikling, de ikke selv føler, de er herre over - og så
kan angsten for det fremmede komme til at spille en alt
for stor rolle og give modstand, så samfund begynder
at lukke sig om sig selv. Det er
en uheldig og egentlig også
en farlig tendens. Men der er
faktisk rigtig meget at glædes
over og berige hinanden
med.
Og direkte til de unge fra
seks forskellige lande:
- Meget tyder på, at I i den
unge generation er i stand til
at sætte denne dagsorden.
Det handler om respekt for
hinanden, og det handler om
at udvikle verden til gavn for
os alle. Noget af det har I også
vist her i Danmark senest ved
det netop overståede folketingsvalg, hvor I fik gjort debatten om klimaproblemerne
til valgets hovedtema. Det er
godt gået, sagde Ulla Vestergaard:
- Netop dét at plante et træ i
dag ser jeg også som et symbol på, at kampen for et bedre
klima fortsætter. Og at unge
fra Europa - bl.a. gennem
Erasmus-projektet - har lyst
til at være sammen og arbejde sammen tegner også godt
for fremtiden.
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David blev født den 20. september 2018. På billedet ses han sammen med sin storebror Johan. Forældrene er Susanne og Søren Jacobsen. Foto: PhotoCare Thisted

