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FODBOLD
Vestjysk Fritidscenter OLDBOYS HERRER
onsdag d. 17.5.
kl. 19.00

Havet kalder
– Ny attraktion på Vestkysten
Et nyt Strandingsmuseum St. George står klar ved Vestkysten i Thorsminde. Efter
udvidelse og ny-indretning er museet forvandlet til en turistattraktion i international topklasse og en totaloplevelse for sanserne.
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Den engelske orlogsskib St. George´s 12 meter ror er udstillet i det nye tårn i Strandingsmuseet.

Beskæftigelse

Få råd til mere i hverdagen
Klitferie søger rengøringspersonale (gerne par) til
rengøring af feriehuse i området fra Søndervig til
Fjand.
Arbejdstiden er fortrinsvis lørdag fra kl. 9.00-15.00,
men har du mulighed for også at hjælpe med rengøring nogle timer i løbet af ugen, vil det være at
foretrække.

På grund af museets unikke
beliggenhed er Strandingsmuseum St. George i Thorsminde et sted, hvor man kan
støde på historier fra hele verden. Den farlige kombination
af tidevand, strømforhold,
sandrevler og vind- og vejrforhold har forårsaget tusindvis af skibsforlis og strandinger langs Vestkysten.
På Strandingsmuseet kan
de besøgende gå på opdagelse

i de historier, som de strandede skibe har bragt til museet. Det verdenskendte Event
Communications har skabt en
interaktiv og sanselig oplevelsesverden, der viser de historiske fakta, de menneskelige
historier og den enestående
samling af genstande fra vragene og havet på en nærmest
ﬁlmisk måde.
Du kan blandt andet opleve den dramatiske for-

tælling om verdens værste
stranding i 1811, da de
engelske orlogsskib St.
George og Defence strandede ud for Thorsminde og
over 1300 søfolk druknede.
Beretninger om skibsvragenes kyst og dens betydning for befolkningens
møde med søfolk fra hele
verden – dramatiske historier om liv, død og kærlig-

hed. Den fantastiske udsigt
over Vesterhavet, kysten og
Nissum Fjord fra toppen af
tårnet, der rummer det bjærgede 12 meter ror fra St.
George.
Nyt museum
Museet er nu klar til at åbne
dørene efter endt ombygning
Se annoncen andet sted i
avisen.

Du skal have egen bil og kunne tale dansk.
Vi vil gerne være kendt for, at give vores feriegæster
de bedste ferieoplevelser, og derfor er det vigtigt for
os, at kunne overdrage feriegæsterne nøglerne til et
rent feriehus.
Kontakt:
Anna Grethe Olesen – Klitferie
Havvej 4 · Vedersø Klit · 6990 Ulfborg · Tlf. 9749 5195

Prins Henrik overdragede
sin skulptur til Ringkøbing
Tekst og foto af Per Brunsgård, Tim.

Gå efter
det bedste træ
Træ er et pragtfuldt materiale. Det er holdbart, hvis det
behandles korrekt, det er
stærkt, det dufter godt, det
er behageligt at røre ved...
Ikke sært at træ har været
kendt som byggemateriale i
tusindvis af år.
Hvis du skal på indkøb efter træ til et nyt stakit, en
sandkasse eller andet, så
kan du lige så godt vælge det
bedste fra trælasthandlen.
Gå efter kernetræet – altså
for eksempel brædder skåret
af den del af træet, der er
nærmest kernen. Det er
bedst og stærkest og holder
sig længst.
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Lad være med at købe træ
med store knaster. Især hvis
det skal bruges til formål,
hvor træet bliver udsat for
store belastninger. Gå uden
om træ der er revnet eller
har slået sig.
Hvis du opbevarer træet
i en periode, inden det skal
bruges, skal det lagres
korrekt. Det kan være under åben himmel, men
træet skal dækkes med
plastik eller presenning,
og træet skal lægges på
underlagsplanker og med
pinde mellem de enkelte
lag, så det holder sig tørt
og ikke slår sig.

Prins Henrik var mandag
den 8. maj i Ringkøbing, for
at overdrage dem, den
skulptur ”Miss Fredensborg”, som han udlånte
kommunen, for snart to år
siden.
Borgmester Iver Enevoldsen
tog imod prins Henrik, på
Torvet, og bød ham velkommen.
Prins Henriks skulptur får
nu permanent plads på Torvet i Ringkøbing.
Efter overdragelsen på
Torvet i Ringkøbing, gjaldt
det prins Henriks oplæsning
af egne digte i Rådhushallen.
Iver Enevoldsen og leder af
Kultur, Natur og Fritid, Per
Høgh, startede programmet
op i Rådhushallen, hvor
prins Henrik oplæste i alt
ﬁre af sine egne digte. Prins Til venstre Gitte Kjeldsen, initiativtager til indsamlingen til køb af skulpturen, Prins
Henrik læste sine digte på Henrik og borgmester Iver Enevoldsen samlet foran skulpturen “Miss Fredensborg”
fransk.
under overdragelsen i Ringkøbing.

