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Påvirket på Gl. Aalborgvej
THY-HANNÆS: En 47-årig mand, der er bosiddende i Thisted Kommune, sigtes

for at have kørt bil, selv om han var påvirket af euforiserende stoffer. Manden
blev torsdag kl. 10.55 stoppet på Gl. Aalborgvej, og politiet kunne i øvrigt
konfiskere 0,5 gram amfetamin. Det oplyser lokalpolitiet i Thisted.

netIP nomineret
til DI Prisen 2018

LIMFJORDSTEATRET ER KLAR TIL

KULTURMØDET PÅ MORS
23.-25. AUGUST 2018
KOMPAS 1-8
TORSDAG, FREDAG, LØRDAG PÅ LILLETORV
Otte forskellige installationer og pop up-forestillinger
med i alt 100 medvirkende.

SCOOP*
TORSDAG KL. 22-22.45 I FOYEREN
En satire over det klassiske talkshow.
Medv.: Lasse Popp, Sune C. Abel, Katrine Weigelt Nielsen og band.

GIN & JAZZBAR
TORSDAG KL. 22.45-01 I FOYEREN
G&T i baren og lækker jazz v. Bastian Popp på kontrabas
og Simon Skov på saxofon.

MORGENKAFFE, HYG & BYG*
FREDAG KL. 08-09 PÅ LIMFJORDSVEJ 95
Vi serverer morgenkaffe og viser rundt i det nye teaterbyggeri.

STRESS ER ALLES ANSVAR*
Carsten Hedemann, adm. direktør for netIP med hovedsæde i Thisted, glæder sig over, at virksomheden er blandt de nominerede til DI Prisen 2018.
Arkivfoto: Peter Mørk
Af Jens Peter Svarrer
jens.peter.svarrer@nordjyske.dk

THISTED: Den lokale it-virk-

somhed netIP er nomineret
til DI Prisen 2018.
Firmaet med base i Thisted er med i finalefeltet af i
alt fem virksomheder, der
dyster om prisen, som uddeles i midten af september. De
andre virksomheder er
Grundfos. Jensen Denmark,
Lindpro og Jeros.
Temaet for årets prisuddeling er praktikpladser og initiativer, der kan føre til uddannelse af flere faglærte.
Prisen kan for eksempel gå
til virksomheder, der gør en
særlig indsats for at gøre opmærksom på de muligheder,

der er for at tage en erhvervsuddannelse i firmaet,
det kan være virksomheder,
der gør noget specielt for, at
lærlinge og elever føler sig
velkomne, eller det kan være
firmaer, der ikke tidligere
har haft lærlinge, men har
sadlet om og oplever succes
med at have med elever at
gøre.
Tidlig indsats
På elevfronten har netIP
blandt andet gjort en indsats
for at spotte unge allerede i
skolepraktikken for så at tilbyde dem elevforløb i virksomheden med ansættelse
som mål - eller at sende dem
videre til en anden spiller i
branchen, så den faglærte

arbejdskraft sikres.
At den lokale it-virksomhed er med i opløbet om DI
Prisen 2018 blandt firmaer
af den kaliber glæder Carsten Hedemann, adm. direktør for netIP.
- At blive nomineret til DI
Prisen 2018, er for os en
kæmpe anerkendelse af vores arbejde med vores elevprogram og vores engagement i at hjælpe it-branchen
med skabe flere faglærte.
Når vi arbejder benhårdt på
noget år efter år, vækker det
en helt fantastisk følelse af
stolthed, når DI kommer
med et skulderklap, som den
her nominering er for os, siger han.

FREDAG KL. 12.30 OG 19 I DET GAMLE RÅDHUS
Performeren og eksperten gør os klogere på stress.
Medv.: skuespiller Sune C. Abel og stressrådgiver Tanja Gudiksen.

GIN & DRACHMANN
FREDAG KL. 22.30-23.30 I FOYEREN
G&T i baren til kl. 01. Drachmann-kvartetten leverer ægte Skagen-stemning.

DERUDOVER …
- arrangerer LIM’eren workshops for børn og unge ”Hverdagsmagi”
og ”Sandhed og konsekvens”, faciliterer aktuelle samtaler om
scenekunsten, arrangerer gadeteater og diverse events med
kunstnere og organisationer udefra samt står for udsmykning
af gågaden med hjælp fra omkring 100 frivillige.
*Tilmelding på post@limjordsteatret.dk
Mærk mailen Scoop, Morgenkaffe eller Stress

HALV SÆSON

HALV PRIS
Følg med og læs mere på www.limjordsteatret.dk

- MERE END ET TEATER
Skolegade 14, Nykøbing Mors. Tlf. 97710515. www.limjordsteatret.dk
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