SkiveFolkeblad

MANDAG 25. NOVEMBER 2013
Nr. 277 . uge 48 . kr. 14,00

b skivefolkeblad.dk

Der blev også
fejret Juul
på travbanen

Schumacher
bestod sin
VM-eksamen

Fra Rydhave
til tæt
på tyfonen

sport side 24-25

sport side 28

LOKALT SIDE 30-31

13 områder i Danmark
udpeget:

Eksperter
ser på
landskab i
Nordfjends

””

Hele egnen juler

I alle hjørner af egnen blev
der julet til enten markeder
eller julestuer i weekenden.
Nisser, dekorationer, kranse og
varme julegaver var at finde på
markederne, og de fleste steder
kunne man også finde gløgg og
æbleskiver, som den næsten
obligatoriske del af julen. Det
var også en travl weekend for
julemanden, som næsten skulle
være flere steder på én gang.

Jens Kristensen
jkr@skivefolkeblad.dk

Nordfjends er sammen med 12 andre
områder i Danmark udtaget til forskning over de kommende fire år under
overskriften »Fremtidens landskaber«.
Eksperter fra flere universiteter skal
se nærmere på de muligheder, Nordfjends rummer, når det gælder fremme
af blandt andet bosætning og naturoplevelser i områderne.
Blandt lederne af projektet er professor Jørgen Primdal, Institut for Geoscience ved Københavns Universitet.
- Vi har arbejdet sammen med Skive
Kommune om andre projekter. Vi kan
komme med nyeste viden i forhold til
planprocesser og plananalyser. Vi kan
også komme med forslag til, hvordan
man konkret kan indrette et landskab.
Det vil sige, at vi kan bidrage med noget både med hensyn til metode og indhold, fortæller Jørgen Primdal.
Tre-fire gange årligt skal deltagere i
projektet mødes med eksperter for at
drøfte forskellige temaer.
- Vi vil få sat faglighed om landskaber højt, siger Jørgen Primdal.
Skive Kommune vil ligesom de øvrige deltagere i projektet få konkret viden som følge af deltagelse i projektet.
Den opsamlede viden og erfaring vil blive bearbejdet af forskere og formidlet
videre, så man kan få glæde af den i
hele Danmark.
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side 3, 6-7, 8-9 og 16
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Åbnede dør og fik knytnæve i ansigtet
Thue Grum-Schwensen
thue@skivefolkeblad.dk

Da en 41-årig mand, der bor alene, søndag
ved 19.30-tiden fik besøg, kom det til at gå
voldsomt for sig. Tre mænd bankede på, og
da den 41-årige åbnede døren, fik han en
knytnæve i ansigtet. Derefter husker han

ikke rigtig mere. Men bagefter kunne det
konstateres, at den 41-årige er hævet overalt i ansigtet og har brækket næsen.
Noget tyder på, at han har fået tæsk i entreen. Men han kan ikke huske, hvordan de
tre ser ud, om de er danskere eller eventuelt
udlændinge, om der blev sagt noget eller ej.
Tilsyneladende er der heller ikke stjålet el*basalt høreapparat,

TORSDAGSMENU DEN 28. NOVEMBER:

DANSK HAKKEBØF
med kartofler, skysauce,
bløde løg og hjemmelavede rødbeder
PR. PERSON KUN KR.

98,-

Skal bestilles senest dagen
før på 9773 1001.
Kan enten spises
i restauranten eller
tages med hjem.

Nu kan vi igen tilbyde

som er beregnet
for aldersbetinget
høretab uden
komplikationer.

Gratis
*

høreapparater
Ring allerede i dag og bestil tid
på tlf. 9794 1515!

Odden 17 . Glyngøre
Bordbestilling: 9773 1001
www.limfjordenshus.dk
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ler forsvundet noget fra ejendommen, så der
er ikke tale om røveri.
Den 41-årige bor på Møgelthorumvej i Møgelthorum.
- Det er lidt en mystisk voldssag, som vi
agter at følge op på i dag, mandag, siger kriminalassistent Jeanette Kolding fra Lokalpolitiet i Skive.

Alt indenfor
kemisk rensning
og specialvask...

KET
HAR DU HUS
og rullet
- at få vasket ?
din juledug

vi klarer bl.a. kemisk rens og specialvask af festtøj, brudekjoler, kjoler, habitter, arbejdstøj og
gardiner. specialvask af dyner. vask og rulning af duge. Udlejning af dåbskjoler.
Du får
løst dine
textilplejeproblemer
hos:
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