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Lørdag den 12. oktober kl. 10-17 i teltet på 
Havnen i Nykøbing Mors.

Kl. 10.00 Indledende runder i DM i 
Østersåbning og Champagnesabling 
(Champagnebrunch bestilles på visitmors.dk).

Kl. 12.30 Åbning af Østers- og 
Muslingepremieren.

Deltagerne i DM i Østersgastronomi er:
Mette Dahlgaard Restaurant Gemyse, Jacob 
Jensbye Anlægspavillionen, Kristo� er 
Ringsing Restaurant B-Spis, Nicolas Min 
Jørgensen MIN Mad, Niklas Guldbrandt 
Ormstrup Nørre Vosborg, Rune Kromann
ISS, Henriette Bæk Laursen Tambohus Kro & 
Badehotel, Daniel Justesen Lim� ordens Hus.

Der vil kunne købes smagsprøver af deres ret 
med østers og muslinger.

Der sælges også champagne og østers, 
dampede muslinger og delikatesser med 
østers og muslinger, som er tilberedt af 
Sallingsund Færgekro, Restaurant Pakhuset 
og Cateringlandsholdet.

Kl. 14.30 DM Finalerne i Østersåbning og 
Champagnesabling.

Kl. 16.00 Kåring af vinderne af DM i 
Østersåbning, Champagnesabling og 
Østersgastronomi.

Der er gratis adgang til teltet.

Se program på: www.skaldyrshovedstad.dk
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Danmarks Skaldyrshovedstad præsenterer

Østers- & Muslingepremiere
11.-13. oktober | Nykøbing Mors
Oplev gourmetkokke, nyd smagsoplevelser og overvær DM i 
Østersgastronomi, DM i Østersåbning og Champagnesabling.
Program

Thy-Mors
Thy tlf. 99199300 Mors tlf. 97721000 E-mail thy-mors@nordjyske.dk  
Adresser Sydhavnsvej 5, 7700 Thisted og Kirketorvet 1, 7900 Nykøbing.

Af Niklas Grønborg 
og Peter Mørk (foto)
Niklas.Gronborg@nordjyske.dk

THISTED: Hvert år rejser euro-
pæiske gymnasieelever 
rundt og modtager under-
visning på forskellige ud-
dannelsesinstitutioner i 
Europa. Ordningen hedder 
Erasmus+ og er et EU-pro-
jekt, hvor europæiske elever 
besøger hinanden og ud-
veksler viden og erfaring 
med hinanden. Thisted 
Gymnasium er en del af et 
projekt og i denne uge har de 
haft besøg af elever fra fem 
forskellige europæiske lan-
de. 

- Det er en måde, hvor ele-

verne kan lære af hinandens 
kulturer. Når de ser, hvordan 
undervisning foregår i andre 

lande, bliver de klogere på 
verden, men også på dem 
selv, siger Ann Britt Wolsing, 

der er lærer på Thisted Gym-
nasium. 

Samtidig tror Ann Britt 
Wolsing, at Erasmus+ kan 
være med til, at eleverne får 
en bedre fornemmelse for 
EU, og hvad det betyder, at 
landene samarbejder på 
tværs af grænserne. 

Projektet, eleverne i Thi-
sted har arbejdet med, er et 
talentprojekt omhandlende 
genetik. Undervisningen 
foregår på engelsk, og i følge 
eleverne er det til tider en 
udfordring at blive under-
vist i et sprog, der ikke er de-
res modersmål.  

Kulturelle forskelle
For eleverne er det en stor 

oplevelse at se, hvordan un-
dervisning foregår i andre 
lande. I den forbindelse har 
mødet med Thy også gjort 
indtryk på de udenlandske 
elever.

- Det er meget anderledes. 
I Danmark er eleverne på 
fornavn med deres lære, og 
eleverne sidder i sofaer og 
laver opgaver, siger 14-årige 
Renee Ristl, der kommer fra 
Østrig, hvor undervisningen 
er mere traditionel.  

Udover skolearbejdet har 
eleverne også haft tid til at 
udforske Thy. De har været 
indlogeret ved forskellige 
værtsfamilier i Thy, hvor de 
har fået et indblik i, hvordan 
en dansk familie lever. Der-

for føler de, at de har fået et 
indblik i Thy, der er meget 
anderledes end det, de kom-
mer fra.

- Jeg kommer fra Wien, så 
det er meget anderledes at 
være her ude, hvor der er 
meget natur, og hvor der tit 
er helt stille, siger Renee 
Ristl. 

Senere på året fortsætter 
projektet om genetik i Tysk-
land, hvor eleverne skal i 
gang med at lave forskellige 
laboratorieforsøg. 

Ung kulturudveksling  
på Thisted Gymnasium 
UNDERVISNING: I denne uge har Thisted Gymnasium haft besøg af et hold internationale studerende, 
der er med i et projekt om genetik

16-årige Vojtech Kapetek (tv.) fra Tjekket og 14-årige Renee Ristl fra 
Østrig er to af de elever, der har været med i Erasmus+ i Thisted.

 » Det er meget anderledes. I Danmark er 
eleverne på fornavn med deres lære, og 
eleverne sidder i sofaer og laver opgaver.
RENEE RISTL, 14-årig østriger på studieophold i Thisted



Lørdag 5. oktober 2019 NORDJYSKE Stiftstidende 13 .
.
.

BILLETTER: morsoeteaterkreds.dk eller ved indgangen

MORSØ TEATER  ONSDAG DEN 9. OKTOBER KL. 19.30

MORSØ TEATER SØNDAG DEN 20. OKTOBER KL. 19.30

Jorden rundt på 80 dage

Adressaten
ubekendt
Oplev to af dansk teaters største stjerner, 
Søren Sætter-Lassen 
og Lars Mikkelsen, 
i danmarkspremieren på 
Kathrine Kressmann Taylors 
ildevarslende klassiker.

Sponsor:

Særdeles frit efter Klein & Jensens ”Jorden rundt i 80 dage”.

Det er det private arvesølv, der er taget frem til lejligheden og forestillingen er også 
en hilsen til Jesper Klein.

Sponsor:
Typographic

Landbrugsejendom til salg
Ejendommen Sennels Hede 30, 7700 Thisted,
udbydes hermed til salg.

Landbrugsejendom på 48,0206 ha, hvoraf der er enkelt-
betalingsstøtte (betalingsrettigheder med mælketillæg) til 
38,85 ha – 33,11 ha ager, 5,74 ha vedvarende græs. 
Herudover 2,14 ha strandeng og 5,21 ha skov.

Bygningerne på ejendommen består af ældre stuehus, driftsbygninger som 
anvendes til lade/ halmoplag og ældre ubenyttet staldanlæg.

Ejendommen sælges uden løsøre og uden besætning.

Ejendommen kan besigtiges efter aftale med ejeren, 
Ivan Møller på mobil nr. 4046 3730.

Udbudsmateriale med betingelser for budgivning kan rekvireres
hos ThyMæglerne, Silstrupparken 2, 7700 Thisted, tlf. 9618 5800. 
Se i øvrigt www.thymaeglerne.dk – sags nr. 81788.

Interesserede bedes afgive kontant købstilbud på ejendommen til
ThyMæglerne, Silstrupparken 2, 7700 Thisted. Tilbud indsendes i lukket kuvert, 
mærket ”Sennels Hede 30” så det er os i hænde 
senest den 24. oktober 2019, kl. 12.00.

Ejeren forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud 
eller til at forkaste dem alle.

Aut. Klinisk Tandtekniker

Louise Høyer
NYKØBING MORS • SKIVE • STRUER • HOLSTEBRO

Hos os får du kun én kvalitet og pris
- nemlig den bedste og det er med garanti

• Vi tilbyder gratis eftersyn til nye kunder

• Vi anbefaler os med alt i tandproteser

• 18 års erfaring med 
 fremstilling i egne laboratorier
• Medlem af LKT 
 (Landforeningen af 
 kliniske tandteknikere)

• Vi hjælper gerne 
 med ansøgning 
 om kommunalt tilskud
• Finansiering tilbydes
 ÅOP 0%

 Et smukt smil 

 er det fl otteste 

 du kan ta’ på!

Stine

Louise

Nygade 5A · 7900 Nykøbing Mors · Telefon 97 72 32 40

Der er stor forskel på, hvordan eleverne er vant til at modtage undervisning i deres hjemlande. 


