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Af Villy Dall og Bo Lehm (foto)
villy.dall@nordjyske.dk

THISTED: De 23 medlemmer 
af Thisted Lilleby er nu nået 
til hjørnet Store Torv/Torve-
gade, hvor tre ny bygninger 
er med for første gang, når 

lillebyen lørdag åbner som-
mersæsonen, hvor indtil ud-
gangen af august er åbent 
om eftermiddagen mandag-
fredag og lørdag formiddag.

Den markante hjørnebyg-
ning med anno 1950, som er 
lillebyens historisk fiks-
punkt, Ballebys Boghandel 
og Hotel Royal - i dag er det 
Synoptik - er den mest mar-
kante. Set på facaden til Sto-
re Torv var boghandlen til 
venstre, i midten indgangen 
til hotellet og til højre og 
rundt om hjørnet hotellets 
restaurant.

Dog ikke langt derfra ses 

hjørnebygningen Store 
Torv/Storegade - dengang 
manufakturforretningen 
Magasin du Nord, siden i 
mange år farvehandelen 
Jensen & Langballe og nu i 
dag Fætter BR. Endelig er 
der en baggårdsbygning, 
som også er ny i år.

Til sæsonen er i alt 80 byg-
ninger i størrelsesforholdet 
1:10 stillet på plads på ud-
stillingsområdet ved Planta-
gevej, som blev etableret 
2011 foran værkstedet.

Lillebyen startede helt til-
bage i 1999, men udstilling 
blev der først, da man fik sit 

nuværende tilholdssted med 
værksted og udenomsareal, 
der kunne hegnes ind.

Inden sæsonen slutter, 
regner formand Kalle Od-
gaard med, at op til fem byg-
ninger til når at blive udstil-
let. Det er bl.a. flere bygnin-
ger i Torvegade og så den 
gamle Toldbod på hjørnet af 
havnen og Toldbodgade, 
som medlemmerne i øvrigt 
er godt i gang med inde på 
værkstedet.

Dermed kan lillebyen føje 
endnu en af byens mest mar-
kante bygninger til sin ud-
stilling. Det er Jørgen Jensen 

Lillebyen åbner 
sæsonen lørdag
SÆSON: I år er 
en af de ny at-
traktioner hjørnet 
Store Torv/Torve-
gade med Royal

Formand Kalle Odgaard bag en af årets tre ny bygninger. 1950 var det til venstre Ballebys Boghandel 
på Store Torv og til højre Hotel Royal, som fortsatte rundt om hjørnet - den bygning er på vej.

PRÆCISERING: I gårsdagens artikel om sponsorer til Alive Festival blev op-
lyst, at fremgangen i antallet af sponsorer var omkring 100 procent, men 
arrangørerne ønsker præciseret, at tallet er tættere på 80 procent. 
Forhandlingerne er ikke afsluttet, så det endelige tal er endnu ukendt.

Snarere 80 end 100 pct.

Af Ole Iversen 
ugethy@nordjyske.dk

THISTED: Fodboldklubberne i 
dame senior rækkerne i Thy, 
med undtagelse af Thisted 
FC, har hidtil haft svært med 
at samle spillere nok til 11 
mands hold. Desuden har 
damefodbolden lokalt været 
præget af stort frafald, når 
pigerne nåede over U18. 

Noget skulle gøres. 
Tirsdag blev et nyt initiativ 

så præsenteret på Lerpytter i 
Thisted: FC Thy - Thisted Q. 
En DBU godkendt overbyg-
ning på det allerede eksiste-
rende fire år gamle fodbold-

samarbejde i FC Thy, hvor 
fokus hidtil har været på da-
mespillere til U19. 1

FC Thy-klubber med
Den nye overbygning mel-
lem ”FC Thy klubberne” 
Nors BK, IF Nordthy, Koldby 
Hørdum IF, Frøstrup-Han-
næs IF og Thisted FC har væ-
ret undervejs i halvandet år, 
og det primære mål er at 
samle lokale dame senior 
spillere fra især Thy, Mors, 
tilbyde dem træning og mu-
ligheder for at spille på et 
højt niveau på 11 mands 
hold. 

- Det er ingen hemmelig-

Thisted Q er en realitet

Den limegrønne Thy FC trøje bliver nu spillertrøje fremover for 1. di-
visionskvinderne, dog kun på udebane. Fra venstre Maren Kjeld-
sen, Malene Sørensen, træner Torben Overgaard, Mathilde Kjeld-
gaard og Line Saustrup. Ny sponsor på trøjen bliver Sparekassen 
Thy og Thisted Forsikring.  Redigeret foto: Ole Iversen

FREDAG

13.30 Dragsbækcentret
Bankospil

19.30 Visby Kirke
Fyrspillet blodsøstre 
opføres

BIOGRAF

Kino 1-2-3 Thisted
15.30 Grusomme mig 3 - 

Dansk tale
15.30 Kaptajn Underhyler
16.00 Grusomme mig 3 - 3D - 

Dansk tale
17.30 Transformers: The Last 

Knight
18.10 Den bedste mand
18.10 Grusomme mig 3 - 

Dansk tale
20.30 Filmpaletten - Når no-

get slutter
20.30 Baby Driver
20.30 Transformers: The Last 

Knight

LØRDAG

10.30 Store Torv, Thisted
The Ute duo spiller

19.30 Visby Kirke
Fyrspillet blodsøstre 
opføres

BIOGRAF

Kino 1-2-3 Thisted
13.50 Ulv i fåreklæder
13.50 Grusomme mig 3 - 3D - 

Dansk tale
13.50 Grusomme mig 3 - 

Dansk tale
15.30 Kaptajn Underhyler
16.00 Grusomme mig 3 - 

Dansk tale
16.00 Filmpaletten - Når no-

get slutter
17.30 Transformers: The Last 

Knight
18.10 Den bedste mand
18.10 Grusomme mig 3 - 

Dansk tale
20.30 Baby Driver
20.30 Transformers: The Last 

Knight
20.30 Pirates of the Carib-

bean: Salazar’s Reven-
ge

DET SKER

AMTOFT: Den italienske top-
sejler Flavio Favini kom-
mer til Amtoft for at delta-
ge i DM for H-både, som 
begynder på torsdag.

Italieneren tilhører ver-
denseliten i sejlsport. På 
Favinis CV står der ”første-
plads” ud for flere nationa-
le og internationale me-
sterskaber, og han har også 
været med i Amerikas Cup 
som taktikker.

- To gange Amerikas 
Cup? - ok, så må Amtoft 
være det næste naturlige 
”step up” for Favini, lyder 
det fra stævneleder Søren 
Ottosen.

Det Italienske es sejler på 
en italiensk båd, som har 
licens i Dansk Sejlunion og 
sejler med danske numre. 
På trods af dette bliver Fa-
vini ikke danmarksmester. 
Dansk Sejlunions statutter 
foreskriver, at kun en ren 
dansk besætning kan erob-
re titlen. Udlændinge kan 
sagtens deltage i sejladser-
ne og blive stævnevindere. 

Dog er det ikke kun sejlu-
nionens statutter, der for-
hindrer Flavio Favini i at 
blive danmarksmester. DM 
bliver en hård konkurrence 
imellem mange topsejlere: 
Den tyske mester Dirk 
Stadler, nordisk mester 
Steffen Stegger, den tidli-
gere femdobbelte verdens-
mester Claus Høj Jensen 
og tidligere verdensmester 
Morten Nielsen. Uden for 
denne ”indercirkel” af 
etablerede topsejlere ven-
ter en række talenter på 
deres chance. Der er såle-
des store forventninger til 
den hurtigste lokale sejler 
Poul Jensen, som vandt 
bronze ved DM i 2016.

Omkring 35 teams for-
ventes at stille til start på 
Amtoft bredning. Når sej-
lerne kommer til Amtoft, 
vil de blive forkælet med 
hjemmelavet fiskebord, 
mexicansk buffet, øl smag-
ning fra Thisted Bryghus, 
luksus morgenmad mm. 

 jps

Italiensk topsejler 
til DM i Amtoft

DM for H-både begynder torsdag ved Amtoft.  Privatfoto
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Undgå grimme kalkaflejringer i kaffe-, 
opvaske- og vaskemaskine. omkring 
armaturer, i cisterner og på fliser 
samt forlæng dine maskiners levetid. 

Ring og hør flere fordele ved 
et BTW blødgøringsanlæg.

Slip for kalk!

og Niels Ole Kjærgaard, der 
arbejder på Toldboden.

På værkstedet er seneste 
nyanskaffelse en murstens-
maskine, som er fremstillet 
af Niels Ole Kjærgaard og Jo-
hannes Thorup, men betje-
nes af Christian Jensen. Det 
er også her, bl.a. Peter Mad-
sen arbejder på Torvegade-
fløjen af hjørnebygningen 
med dengang Hotel Royal 
og nu Synoptik. Medlem-
merne mødes på værkstedet 
hver mandag og hver tors-
dag formiddag året rundt.

W thisted-lilleby.dk

Udstillingen rummer nu 80 færdige bygninger i størrelsesforholdet 1:10 af Thisted anno ca. 1950. Der 
er gode handicapvenlige stier hele vejen rundt i lillebyen, som nu har sæsonåbent til 31. august. I for-
grunden det, der 1950 var FDB’s centrallager, men oprindelig bygget som Jacobsens købmandsgård (i 
dag ligger her det ny rådhus). I baggrunden ses kirken.

Niels  Ole Kjærgaard, bagerst, og Jørgen Jensen er på vej med end-
nu en af byens meget markante bygninger: Toldboden på havnen.

hed, at vi på sigt, og der 
snakker vi i løbet af 2-3 år, 
skal spille kvalifikation til 
Danmarks bedste fodbold-
række 3F ligaen, og komme 
derop, lød det fra forman-
den for FC Thy Bent Ander-
sen ved tirsdagens oriente-
ringsmøde.

- Det er heller ingen hem-
melighed, at der har været 
mange følelser involveret i 
forarbejdet mellem klubber-
ne. Mange ting har skullet 
falde på plads, og der var og-
så et stort punkt der hed 
økonomien. Men vi blev eni-
ge om dette var vejen at gå. 
Økonomien tager Thisted 

FC, som bliver ”en slags sto-
resøster” i samarbejdet mel-
lem de fem klubber. Moder-
klubberne skal først og 
fremmest levere arbejds-
kraft. Men selv om det er os 
fem der nu går i gang, så er 
det hele Thy og Mors’ dame-
fodbold vi vil styrke. Ikke 
kun de fem klubber. For alle 
kan nu spille under den nye 
overbygning, pointerede 
Bent Andersen, der lægger 
vægt på at FC Thy - Thisted 
Q kommer til at bestå af lo-
kale spillere først og frem-
mest. 

- Der kan selvfølgelig godt 
komme et par lykkeriddere 

indover. Men vi satser på lo-
kale spillere fra Thy-Mors og 
delvis Salling. Skulle nogen 
søge uddannelse i Ålborg, så 
anser vi også dem som muli-
ge spillere. Ikke spillere der 
uddanner sig i Aarhus, lød 
det fra formanden.

Talentchef træner
Ny træner for FC Thy - Thi-
sted Q bliver TFC’s nuværen-
de talentchef Torben Over-
gaard, med hjælp fra Sanne 
Mortensen og Michael Ja-
cobsen.

Den limegrønne Thy FC 
trøje bliver nu også spilletrø-
je for 1. divisionskvinder. 

Dog kun ved udebane-
kampe. 

På hjemmebane bliver det 
fortsat i den blå og hvidstri-
bede TFC trøje der skal 
kæmpes i. For de øvrige hold 
bliver den limegrønne fort-
sat spillertrøje.

13. august er første kamp 
for FC Thy - Thisted Q mod 
stærke Næsby, som spilles på 
Lerpytter, måske på stadion.

KVINDEFODBOLD: Tirsdag blev et nyt initiativ så 
præsenteret på Lerpytter i Thisted: FC Thy - Thisted Q

 » Det er heller ingen hemmelighed, at 
der har været mange følelser involveret 
i forarbejdet mellem klubberne. 
BENT ANDERSEN, formand for FC Thy

HVIDBJERG: Henover sommeren til 4. august markerer 
Thy Kunstforening sit 25-års-jubilæum med en udstil-
ling i Kulturhuset i Hvidbjerg med billedkunstner Jens 
Chr. Jensen, Ikast. Han er også landart-kunstner, og 
torsdag aften 6. juli besøger han Kulturhuset med fo-
redraget ”Landart - hvorfor?” for at fortælle om lan-
dart - den specielle kunstform, som han har udført 
over det meste af landet foruden enkelte steder i ud-
landet. Som oftest af forgængelige materialer, der 
nedbrydes i fri luft efter længere eller kortere tid, ja, til 
tider som en bevidst ødelæggelse, f.eks. ved afbræn-
ding som en del af værket og ikke kun en måde at få 
gjort en ende på det. I foredraget fortæller han, som 
titlen antyder, om landart og om hvorfor.  dl.

 { Foredrag om landart
6. juli i Kulturhuset i Hvidbjerg Thyholm

Foredrag om land art-projekter


