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FREDAG DEN 15. FEBRUAR

Film
11.30: Min Søsters Børn I Afrika og Vilde Rolf - dansk tale - 2D

12.15 og 14.15: Otto er et næsehorn 2D

13.00, 15.00 og 16.30: Min Søsters Børn I Afrika

14.00: Vilde Rolf - dansk tale - 3D

16.25: Jagten

17.00 og 19.00: Alle for to

18.35: Warm Bodies

18.50: A Good Day To Die Hard  

20.45: Zero Dark Thirty

21.00: A Good Day To Die Hard og  Witch 
Hunters - 3D. Sted: Apollon, Struer.

LØRDAG DEN 16. FEBRUAR
9.00: Løbetræning. Startsted: BKI’s klublokale, Drosselvej 1

Film
11.00, 13.00, 15.00 og 16.30: Min Søsters Børn I Afrika

11.30, 14.00: Vilde Rolf - dansk tale - 2D

12.00: Tangentspilleren

14.15: Otto er et næsehorn 3D

16.25: Jagten 

17.00 og 19.00: Alle for to

18.35: Warm Bodies

18.50 og 21.00: A Good Day To Die Hard   

20.45: Zero Dark Thirty     

21.00: Witch Hunters - 3D. Sted: Apollon, Struer.

SØNDAG DEN 17. FEBRUAR
9.30: Ældre Sagen arrangerer svømning eller badning i 
varmtvandsbassin. Sted: Struer Svømmehal, Park Allé 

10.00: Løbetræning. Sted: Naturskolen Kjærgaard 
Mølle, Kjærgårdsmøllevej 5, Ølby
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KKORT NYT

Af Ninna Pirchert
nipi@bergske.dk

ODDESUND: »Projekt »Odde-
sund Oplevelser« handler ik-
ke kun om forskønnelse. Det 
handler også om aktiviteter 
og borgernes deltagelse i ud-
viklingen. Visionen er at ska-
be et fyrtårn for oplevelser i 
Nordvestjylland - et naturligt 
udflugtsmål for den aktive fe-
rieelsker eller et stoppested 
for turister på vej til den nord-
lige vestkyst.«

Sådan lyder det i et oplæg 
fra Struer Kommune til at ud-
vikle området ved Oddesund 
til et sted, hvor der er masser 
af  muligheder for oplevelser.

To af  kommunens politiske 
udvalg er gået sammen om at 
sætte Oddesund-projektet i 
søen. 

Teknik- og miljøudvalget 
og kultur- og fritidsudvalget 
har tilsammen fundet 300.000 
kroner til at sparke gang i pro-
jektet. Sagen skal en tur for-
bi økonomiudvalgets bord og 
godkendes, og der skal deref-
ter nedsættes en styregruppe 
for projektet. 

Styregruppen skal bestå af  
11 medlemmer: 

Fire byrådspolitikere, to 
kommunale embedsmænd, 
tre borgere og de to formænd 

for LAG Struer og turistfor-
eningen.

»Oddesund har potentia-
let til at blive et spændende 
sted for oplevelser,« siger Ti-
na C.M. Pedersen, der er na-
turmedarbejder i Struer Kom-
mune. 

Hun fortæller, at området 
allerede er kendt blandt an-
det som dykkersted og som et 
sted for lystfiskere, men der 
efterspørges bedre faciliteter 
i området.

»Derfor blev der nedsat tre 
arbejdsgrupper, der er kom-
met med ideer,« tilføjer natur-

medarbejderen. De tre grup-
per har arbejdet med frilufts-
liv, natur og med historie, og 
nogle af  de ideer, der er kom-
met på bordet er en krible-
krable-havn, hvor man kan 
fange rejer og krabber, om-
vendte fiskekuttere, der kan 
bruges til at overnatte under, 
og idéen om at bruge bunker-
ne til naturoplevelser.

Glødende interesse
»Alle idéerne fra grupperne 
er nu samlet i et idé-oplæg, og 
der var politisk opbakning til 
ideen,« siger Tina C. M. Peder-

sen og tilføjer, at politikerne i 
udvalgene var begejstrede for 
projektet.

Den 26. februar holdes et 
møde på Hovedvejen 3, hvor 
et surfcenter er under opstart, 

Ved Oddesund findes der også spiselige urter, som spisesteder 
som Restaurant Noma bruger i sit køkken. Her er det 
strandarve, der efter sigende skulle være en lækkerbisken 

Af Frede Stengaard
sten@bergske.dk

STRUER: Socialudvalget i 
Struer Kommune har bevil-
get penge til en sygeplejekli-
nik, som vil blive indrettet på 
Vestcenter Kilen.

»Det var egentlig menin-
gen, at vi skulle have en sy-
geplejeklinik oppe ved det 

nye fritidscenter, som opføres 
i forbindelse med en renove-
ring af  Struer Hallerne. Men 
tiden går jo. Behovet bliver 
hele tiden større, så nu kun-
ne vi altså ikke blive ved med 
at vente på, at planerne skal 
blive realiseret,« fortæller so-
cialudvalgsformanden, Gre-
the Hestbech (SF).

Grethe Hestbech mener 

iøvrigt også, at sygeplejekli-
nikken kommer til at lige 
helt perfekt i forhold til for-
målet, når den bliver placeret 
på Vestcenter Kilen.

»Mange af  dem, der vil få 
glæde af  en ny sygeplejekli-
nik, kommer i forvejen på 
Vestcenter Kilen, når de er til 
træning på dagcentret,« for-
tæller hun. Iøvrigt kan den 
indrettes for et forholdsvis 
beskedent beløb.

»Vi får indrettet en syge-
plejeklinik i glasburet inde i 
forhallen,« forklarer Grethe 
Hestbech, og udgifterne til 

diverse skillevægge og andre 
byggetekniske forandringer 
er anslået til 123.000 kroner.

Dertil kommer så de løben-
de udgifter til driften med an-
sættelse af  en sygeplejerske 
og indløb af  diverse sygeple-
jeartikler.

Driften er anslået til at 
komme til at koste 467.000 kro-
ner om året.

»Men vi skal ikke til byrå-
det for at bede om en merbe-
villing. Vi har en rest fra de-
mografimidlerne, som vi fik 
udbetalt i 2012,« fortæller Gre-
the Hestbech.

Nem adgang til en sygeplejerske p
Sundhed. Socialudvalget kunne ikke vente 
på Fritidscenter Struer og etablerer nu 
en sygeplejeklinik på Vestcenter Kilen.

Oddesund skal 
være et fyrtårn 
for oplevelser
Vision. Struer Kommune har foreløbig sat 300.000 kroner 
af til at udvikle projektet »Oddesund Oplevelser,« der 
skal udvikle området til et udflugtsmål for de aktive.

10CC aflyser koncert i Folkets Hus
STRUER: Selv om 10CC er en flok ældre herrer, står de 
åbenbart stadig på ski.

I hvert fald styrtede guitaristen Rick Fenn, forleden på 
en skitur i Japan og brækkede hånden.

»Rick skal opereres i hånden og er ude af  spillet de næ-
ste seks uger,«, skriver 10CCs manager i en mail til Fol-
kets Hus.

Uheldet betyder, at 10CC aflyser koncerten i Folkets Hus 
på tirsdag klokken 20.

»Vi refunderer selvfølgelig billetterne, men man kan og-
så gemme billetterne til den erstatningskoncert, der afhol-
des senere på foråret eller i løbet af  sommeren,« siger le-
der af  Folkets Hus, Rie Nyborg. 

Tyveri fra byggeplads
STRUER: I løbet af  natten mellem onsdag og torsdag blev 
der stjålet en teleskoplæsser af  mærket Bobcat fra bygge-
pladsen ved blokkene i Ådalen, det tidligere Grønnedal, i 
Struer. Politiet oplyser, at den stjålne Bobcat er hvid med 
sorte striber, og at den er mærket med murermester Jens 
Vinderslevs navn på bagsiden.

Guitaristen i 10CC har brækket hånden under en skitur, og 
defor er koncerten i Folkets Hus på tirsdag aflyst. Arkivfoto.



03/FREDAG 15. FEBRUAR 2013

og her skal de tre borgere væl-
ges til styregruppen.

Om Oddesund-projektet si-
ger borgmester Niels Viggo 
Lynghøj (S):

»Projektets gennemslags-

kraft er især borgernes glø-
dende interesse og involve-
ring i områdets udvikling. 
Sammen med borgerne vil vi 
styrke turisterhvervet, skabe 
fritidsoplevelser og fortælle 

den gode historie om stedet. 
Områdets kvaliteter er noget, 
der fortjener at blive delt med 
andre, og derfor er formidlin-
gen af  Oddesund-oplevelser 
også et centralt indsatsom-

råde.«
Også fra den borgerlige side 

af  byrådet lyder der rosende 
ord til projektet:

»Jeg synes, det er et virke-
ligt spændende projekt, som 

indeholder rigtigt mange mu-
ligheder for området. Ingen 
tvivl om, at Oddesund har et 
udviklingspotentiale. Det er et 
sted fuld af  historier og fort-
ællinger med rig mulighed 

for friluftsliv og oplevelser i 
naturen, men for rigtig man-
ge af  os er Oddesund »bare« et 
sted, man passerer,« siger by-
rådsmedlem for Venstre, Lene 
Houe, der bor på Thyholm.

Ambitionen med projektet er i et samarbejde mellem brugerne, borgerne i området og kommunen at skabe en samlet udviklingsplan for Oddesund. Foto: Torben Kjærgaard Nielsen. 

 { Formålet med en ny sygeplejeklinik er, at det skal være 
let for borgerne at få adgang til råd og vejledning, samt 
hjælp til opgaver, der kan løses af en sygeplejerske.

 { Klinikken skal indrettes med tilstrækkeligt klinisk 
udstyr, skyllerumsfaciliteter, samt rum til samtale.

 { Sygeplejeklinikken skal være åben for henvendelser i passende 
omfang, også gerne sidst på dagen, så klienter og borgere, der er på 
arbejdsmarkedet har en mulighed for at benytte sig af det nye tilbud.

Fakta1

Sygeplejeklinik
Opgaverne bliver af  vidt for-
skellig karakter.

»Efterhånden som indlæg-
gelsestiderne bliver kortere 
og kortere på sygehusene, får 
vi jo flere og flere opgaver ude 
i kommunerne,« konstaterer 
Grethe Hestbech.

Antallet af  kronisk syge er 
også stigende, og i det hele ta-
get har der være behov for at 
udvikle sygeplejen i Struer 
Kommune.

»Det er noget, vi har arbej-
det på lige siden 2008,« forkla-
rer Grethe Hestbech.

Etableringen af  den nye sy-

geplejeklinik er blot det sidste 
skridt i en lidt længere proces, 
og listen over opgaver bliver 
lang.

På den nye klinik vil en 
sygeplejerske for eksempel 
komme til at stå for både sår-
behandling, medicinering, 
stomipleje, kateterpleje, an-
tabusbehandling og diverse 
opgaver inden for den fore-
byggende sundhedspleje. Det 
kan være blodtryksmålinger 
og andre forebyggende under-
søgelser.

»Der bliver rigeligt at tage 
sig til, når vi først får klinik-

ken etableret,« forsikrer Gre-
the Hestbech.

Under arbejdet med at få 
planlagt den nye sygeplejekli-

nik har Struer Kommune 
blandt andet hentet inspira-
tion i både Skive og i Ringkø-
bing-Skjern kommuner.

på ny klinik

Grethe Hestbech (SF) finder det helt perfekt med en 
sygeplejeklinik på Vestcenter Kilen. Arkivfoto: Tommy Kofoed.

»  
Efterhånden som indlæggelsestiderne bliver kortere og kortere 

på sygehusene, får vi jo flere og flere opgaver ude i kommunerne.  

GRETHE HESTBECH (SF), formand for socialudvalget.


