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Vi har området bedste markedsføring,  og samarbejde med home forretninger i 
Struer, Nykøbing M, Skive og Aalborg.

Vi er et team på 14 forretninger & 1 erhvervscenter med over 70 medarbejdere, 
der alle arbejder med at sælge netop DIN bolig

Kontakt os for en gratis
og uforpligtende salgsvurdering

  www.home.dk - Kåret til Danmarks bedste hjemmeside

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

Mange fordele
ved at lade home sælge din bolig!

• Professionel fotograf

• Kåret til år
ets bedste

Danske hjemmeside

- webchamp 2008

• Mest besøgte hjemmeside

• Målfaste
 plantegninger

• Fremvisning alle ugens 7 dage

• Få en gratis
 salgsv

urdering

homeThisted
Asylgade 17 • 7700 Thisted
Tlf. 96 18 25 25
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Kritik af 
influenza 
vaccination

Fredfyldt og solrigt
Arguineguin er en fredelig, familievenlig 
ferieby på Gran Canarias solrige syd-
kyst. Hele området ligger i den nordafri-
kanske klimazone, og da det bjergrige 
bagland sætter en naturlig stopper for 
de fl este skyer på himlen, er selv vinte-
ren varm og solrig med behagelige tem-
peraturer. I årenes løb er en del hoteller 
skudt op langs kysten, men den lille, 
idylliske fi skerby, Arguineguin, har alli-
gevel bevaret meget af sit charmerende 
hverdagsliv i og omkring havnen.

Green Beach, Arguineguín kat.  3+  
2-værelses lejlighed med balkon og 
havudsigt, inkl. morgenmad.
Populært lejlighedshotel med god belig-
genhed ved havet (ca. 100 meter) og 
med mange tilbagevendende gæster. 
Hotellet har en hyggelig terrasse med 
pool, liggestole og poolbar, som serve-
rer enkle retter. Ca. 20 minutters gang 
langs strandpromenaden til den skønne 
strand Anfi  Beach. Opholdsrum. A la 
carte-restaurant, åben i vinterhalvåret. 
Underholdning arrangeres til tider. Mini-
marked. Kun poolområdet og strandpro-
menaden adskiller hotellet fra havet. 
Lejlighederne (ca. 40 m2) med opholds-
stue og soveværelse. Opredning er 
sovesofa eller sammenklappelig seng. 
Enkelt udstyret køkkenniche med køle-

skab og kogeplader. Spiseplads. Telefon. 
Tv mod betaling. Siddebadekar/brus 
og toilet. Rengøring 5 dage/uge, ikke 
opvask. 

Inklusiv i prisen
• Fly Aalborg-Gran Canaria t/r med SAS 
• Forplejning ombord t/r 
• Bustransport lufthavn-hotel t/r
• Indkvartering i samme 2-værelses  
 lejlighed med balkon og havudsigt
• Morgenmad
• Guideservice

Ikke inklusiv i prisen
• Bo alene i 2-vær. lejl. med havudsigt  
 og morgenmad tillæg kr. 2.350,-
• Årsrejseforsikring kr. 199,- 
• + årsforsikring bagage kr. 98,- 
• Årsrejseforsikring hjemtransport 
 kr. 59,- 
• Årsafbestillingsforsikring kr. 235,- 

Teknisk rejsearrangør: 
MyTravel Danmark A/S

Afrejse 3.12 kr. 4.699,- 17.12 kr. 4.449,-
21.1 kr. 5.749,- Spar op til 800,-

...............................

...............................
KLUB NORDJYSKE  

pris pr. person i 2 vær. lejlighed
fra

4.449,-

KLUB NORDJYSKE er skabt med det formål at kunne tilbyde NORDJYSKE Stiftstidendes abonnenter
en række ekstraordinære muligheder og oplevelser. Klubbens tilbud er således udelukkende forbeholdt
NORDJYSKE Stiftstidendes fuldt betalende 7-dages abonnenter.

Se alle KLUB NORDJYSKEs aktuelle tilbud på www.klubnordjyske.dk

Afrejse fra Aalborg

1 uge vælg mellem

3. eller 17. december 2008

eller 21. janaur 2009

Der fratrækkes en rabat på kr. 400,- 
pr. fuldt betalende voksen på en efterfølgende 
abonnementsregning, efter turens afslutning.

Gran Canaria

...............................
KLUB

For bestilling kontakt: Spies på tlf. 70 10 42 00 eller på 

www.mytravel.dk/laeserrejser (begrænset antal pladser). 

Husk at oplyse abonnementsnr. og tur-nr. 3025 ved bestilling.

Bestillingskupon KLUB
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Tilbud fra 
KLUB
NORDJYSKE

Af Niels Hansen 
og Carsten Hougaard
niels.hansen@nordjyske.dk

carsten.hougaard@nordjyske.dk

THISTED: Den arbejdende be-
styrelsesformand hos Drags-
bæk Margarinefabrik, Mo-
gens Nielsen, ryster ikke på 
hænderne midt under den 
økonomiske krise, som har 
ramt Island ekstra hårdt, og 
hvor fabrikken på Dragsbæk-
vej senest i august har inve-
steret i endnu et industriba-
geri på sagaøen.

I forvejen ejede Dragsbæk 
en margarinefabrik samt et 
andet storbageri i Nordat-
lanten.

- Jeg tror ikke, det giver 
problemer på kort sigt, siger 
han og forklarer, at virksom-
hedernes indtjening på Is-
land ligger på øen i islandske 
kroner, så selvom der i øje-
blikket er problemer med at 
veksle mellem islandske kro-
ner og andre valutaer, så 
regner Mogens Nielsen med, 
at det meste løser sig på langt 
sigt.

- Det er befolkningen, som 
bliver hårdest ramt, da vi jo 
på grund af den faldende is-
landske krone er nødt til at 
sætte vore priser op hver 
uge, fordi vi får råvarerne 
udefra.

Mogens Nielsen vurderer 
også, at krisen i Island på 
længere sigt kan blive en 
mulighed for at kunne inve-
stere på favorable vilkår og 
for beløb langt under det nu-
værende.

- Alting er jo halv pris der-
oppe lige nu. Som købmand 
må man se mulighederne 
frem for bekymringerne. Det 
er nu, man skal udvide i Is-
land, siger han.

Lige i øjeblikket holder 
Mogens Nielsen sig i ro og la-
der de omkring 80 ansatte i 
Island fortsætte med at pro-
ducere brød og margarine 
på vulkanøen.

To produkter, der i princip-
pet altid er behov for.

For som Mogens Nielsen 
bemærker:

- Jeg er glad for, at vi ikke 
sælger biler deroppe.

Dragsbæk 
bager 
på Island
FINANSKRISE: De 80 ansatte i Island 
behøver ikke at frygte for deres job

GAVLENE PÅ det gamle isværk og den gamle sorteringshal ved landingspladsen i Klitmøller skal skiftes 
ud, støbejernsvinduer i bygningerne skal peppes op, og signalmasten har det heller ikke for godt. Der-
udover vil byens lystfiskerforening etablere en kombineret trappe og rampe til kørestole ned til van-
det. Det koster alt sammen i omegnen af 350.000 kroner. Det kommer derfor belejligt, at lystfiskerne 
i Klitmøller netop har fået et tilsagn om 200.000 kroner fra Fiskeri LAG Nord, der administrerer EU-
støttekroner til landsbyudvikling i fiskerisamfundene.  Foto: Peter Mørk
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TILTRÆNGT STØTTE TIL LYSTFISKERE

LANGVAD: Stifterne 
af Kirsten Kjærs 
Museum, Harald 
Fuglsang og John 
Anderson, er blevet 
valgt som Årets 
Hannæsbo 2008.
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To blev Årets 
Hannæsbo
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Claus Dahl har 
det sjovt med 
udfordringer

BEDSTED: - Vi spil-
lede et rigtig godt 
sæt, hvor det hele 
lykkedes. I de andre 
sæt modtog og 
hævede vi rigtig 
godt, men vi fik 
ikke angrebsspillet 
til at køre, og så er 
det svært at vinde, 
sagde Bedsteds 
træner, Leif Hvam, 
efter 1-4 nederlaget 
til DHF Odense.
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Bedsted 
tabte 1-4


