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SOMMER-ÅBNINGSTIDER
FRA NORDJYSKE MEDIER

UGE 26, 27, 28, 29, 
30, 31 OG 32

I forbindelse med sommerferien 2019 
har kontoret på Thyland Avis,

Thisted Posten og Thisted Dagblad 
ændrede åbningstider i 

uge 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 og 32
Sydhavnsvej 5. 7700 Thisted. 

Tlf. 9919 9300. Mail: vest@nordjyske.dk

Mandag og Tirsdag:
åbent kl. 9 - 14

Onsdag, torsdag
og fredag: lukket

UGE 27 + 28 + 29
+ 30 + 32 UGE 26 + 31

Se mere på www.nordjyskesalg.dk 

Thisted 
Dagblad

Thisted 
Dagblad

Mandag, tirsdag og torsdag: 
Åbent kl. 9 - 14
Onsdag: Lukket
Fredag: kl. 9 - 12

I WEEKENDEN 13. og 14. juli 
inviterer Empatium grup-
pen til Kærligheds Festival 
på Hridaya Svalgaard Cen-
ter på Rosvangvej 47. 

- Det er andet år i træk, vi 
afholder festivalen oplyser 
Pia Sofia Koren, som er en af 
initiativtagerne til festiva-
len. 

Empatium gruppen, som 
har eksisteret i tre år og be-
står af otte medlemmer fra 
hele Jylland, har sat sig som 
formål, at bevidstgøre og ud-
brede viden og oplevelser af, 
hvad kærlighed og empati er. 

På festivalen kan man hø-

re foredrag om kærlighe-
dens væsen, man kan delta-
ge i yoga og mantra sang og 
tilmelde sig en eller flere af 
festivalens workshops, hvor 
emnerne kan være ”Kærlig-
hed og empati i hverdagen”, 
”Farvefordybelse”, ”Yoga og 
Tarot kort”, ”Træers visdom”

Og ”The Work”. 
Lørdag aften er der Rumi 

koncert - ”en indre meditativ 
rejse”.

Alle er velkomne med til-
melding på tlf. 5135 0075 
hos Pia Sofia Koren. 

Prisen er 150 kr. pr. per-
son.

Kærligheds  
Festival på  
Svalgaard

- Det er andet år i træk, vi afholder festivalen oplyser Pia Sofia Ko-
ren, som er en af initiativtagerne til festivalen.  Arkivfoto

DA EUC Nordvest afholdt di-
mission for HHX, HTX og 
EUX, lørdag 29. juni, var ne-
tIP for sjette år i træk med til 
at uddele legater til elever 
som har udmærket sig og op-
nået resultater ved at dyrke 
sit talent. 

Tildelingen af de ærefulde 
legater er foretaget af de af-
gående elevers lærere, som 
har belønnet faglige såvel 
som sociale kompetencer.

For netIP giver det rigtig 
god mening at være engage-
ret og have fingeren på pul-
sen hos talentmassen hos 
eksempelvis EUC Nordvest. 
IT-virksomheden har nemlig 
behov for at spotte talenter-

ne tidligt, så IT-virksomhed 
kan opretholde tilgangen af 
dygtige medarbejdere og 
fortsætte væksten.

- At EUC belønner faglig-
hed og sociale kompetencer 
i forening, kan vi ved netIP 
kun tilslutte os. Vi tror nem-
lig på, at faglige kompeten-
cer ikke står stærkt nok ale-
ne, og at dette skal bistås af 
stærke sociale kompetencer. 
Det er hele omdrejnings-
punktet i netIP’s DNA, at 
mennesket er i centrum. Vo-
res målrettede fokus på ta-
lentudvikling og investerin-
ger i medarbejderne gør, at 
vi kan tiltrække kompetente 
folk i en tid, hvor der ellers er 

mangel på arbejdskraft, si-
ger Carsten Hedemann, 
CEO og administrerende di-
rektør ved netIP.

Ved dimissionsfesten blev 
årets legatmodtagere afslø-
ret. Valget faldt på Asger Jo-
nasen Aagaard fra HHX, Ka-
sper Birk Kilsgaard fra HTX 
og Nanna Søgaard Clausen 
fra EUX, som ud over hæde-
ren og bifaldet fra de med-
studerende, også hver mod-
tog en gavecheck på 1500 
kroner. 

Ved overrækkelsen af lega-
terne blev bevæggrunden 
for lærernes valg afsløret, og 
her har man blandt andet 
belønnet faglighed, hjælp-

somhed, engagement, højt 
humør, ansvarlighed og re-
sultater af hårdt arbejde hos 
de tre studenter.

- EUC Nordvest har en stolt 
tradition for at legaterne gi-
ves til elever, som gennem 
alle tre år har ydet en be-
mærkelsesværdig indsats el-
ler har udviklet sig såvel per-
sonligt som socialt. Det posi-
tive omdømme som netIP 
har i forhold til udvikling af 
sine medarbejdere, matcher 
de værdier som vi lægger 
vægt på ved udvælgelsen af 
legatmodtagerne.”, udtaler 
Kenny Thomsen, vicedirek-
tør og uddannelseschef for 
HHX hos EUC Nordvest.

netIP sætter pris  
på talenter

Ved dimissionsfesten blev årets legatmodtagere afsløret. Valget faldt på Asger Jonasen Aagaard fra HHX, Kasper Birk Kilsgaard fra HTX. 
Den tredje legat-modtager, Nanna Søgaard Clausen, var desværre fraværende til dimissionen.  Privatfoto


