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17. maj
Det skrev Folkebladet for 100 år siden: Efter hvad der meddeles os, vil der i nærmeste fremtid blive startet en bilrute SjørupVroue-Kjeldbjerg-Børsting-Skive. Ved siden af at befare denne rute skal bilen, der leveres af Kramper & Jørgensen, Horsens,
ved irmaets herværende repræsentanter, Friis & Bang, besørge ture til Viborg og Holstebro på torvedage og markedsdage.
Bilen bliver forsynet med en 60 HK motor og kan rumme 14-16 personer. (De gamle Nyheder)
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Send os navnenyheder
til avisen...
Fødselsdage, bryllupsdage, jubilæer,
nyansættelser eller udnævnelser i virksomheder. Skive Folkeblad bringer hver dag
masser af navnenyheder, og du kan hjælpe
os med kort at bringe endnu flere nyheder
om navne på vores egn!
FURFÆRGEN dansede til ære for havnen, skriver Anton
Simonsen, Fur, om dette billede af færgen i piruet, der er
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taget, da Furs nyudbyggede havn blev indviet i lørdags.
Meget mere om havneindvielsen andetsteds i avisen.
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FØDSELSDAGE:
Vi registrerer gerne 18- og 30 års fødselsdage. Og vi vil
gerne registrere eller bringe omtale af runde fødselsdage
i øvrigt - og fra 65 år også halvrunde.
BRYLLUP:
Vi bringer gerne nyhed om bryllup, kobberbryllup, sølvbryllup, guldbryllup, diamantbryllup, krondiamantbryllup
og jernbryllup.

THISE MEJERI er gæst fra Salling, når Thy
Turistforening fra fredag den 20. maj atter erobrer
de københavnske forbrugeres hjerter i Torvehallerne.
Når Salling blander sig i thyboernes charmeoffensiv
i hovedstaden, er det, fordi Thise Mejeri blandt
meget andet producerer Thybo-osten med mælk fra
økologiske landmænd i Thy, fortæller turistchef Ole
Riis Christensen. Det er efterhånden ved at være en
tradition, at Thy indtager hovedstaden hvert andet år.

JUBILÆER:
Er der 25, 40 eller 50 års jubilæum for en person, bringer
vi gerne nyheden, og virksomheds-jubilæer (25, 50, 75 og
100 år) registrerer eller omtaler vi også gerne.
NYT JOB OG NYUDNÆVNELSER:
Når virksomheder/kommuner/institutioner foretager nyansættelser og udnævnelser, vil vi også gerne bringe den
nyhed til læserne.
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SEND MAIL: Hjælp os med endnu flere gode navnenyheder.
Send – GRATIS – en mail til os om en navnenyhed.
Husk at skrive navn og adresse om nyheden, husk datoen
og skriv dit eget navn (det sidste kommer ikke i avisen).
Og skriv i god tid – flere dage før mærkedagen.
Mail til: redaktion@skivefolkeblad.dk – skriv navnenyt
i infofeltet.

SUSANNE JENSEN, Lem, har sendt os dette billede af
en af Skives natuglemødre.
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THOMAS C. MØLLER, Skive, har været på pinseudflugt til Hanstholm Havn, hvor han oplevede Danmarks
geysere. »Et flot og specielt syn«, skriver han.
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ADIBUS A/S i Viborg, som samarbejder med Skive
Handelsskoles AspIT-uddannelse, er blandt de fire
finalister til AspIT prisen 2016. Adibus har haft
mange praktikanter fra AspIT-uddannelsen i Skive, og
samarbejdet er også udmundet i konkret ansættelse.
»Der er tale om en win-win situation, hvor Adibus
kan høste fordele af de specielle kompetencer, som
praktikanter med diagnoser indenfor autisme-området
besidder, samtidig med, at eleverne med specielle behov
får mulighed for at omsætte teori til praksis«, skriver
Adibus i en pressemeddelelse. Den endelige vinder
udnævnes torsdag den 19. maj til AspIT’s årsmøde i
Middelfart.

HELENA FERNANDO-KRISTENSEN, tidligere
Skive, fortæller, at hun i dag er vært for en lanceringsevent i sin virksomhed GingerOrganic A/S i København.
Lanceringen gælder netop »GingerOrganic«, som er
en helt ny dansk serie af hygiejneprodukter, som er
produceret af 100% økologisk bomuld og garanteret
fri for at have gennemgået kemiske processer under
forarbejdningen. Helena Fernando-Kristensen fortæller,
at GingerOrganic er den eneste økologiske serie af
hygiejneprodukter i verden, som har opnået alle
essentielle certificeringer. Fra uge 20 kan GingerOrganic
købes i flere danske dagligvarebutikker, bl.a. Føtex og
Bilka.

SKRIV: Du kan også udfylde og sende kuponen herunder til
Folkebladet. Husk navn og adresse om nyheden og datoen
og skriv dit eget navn, så vi eventuelt kan kontakte dig.
Mærk kuverten ”Navnenyt” og send/aflever den til Skive
Folkeblad, Gemsevej 7-9, 7800 Skive.
RING: Du kan også ringe om en navnenyhed:
Mandag-fredag kl. 8.15 - 11.15 på telefon: 97 51 34 11.

NAVNENYHED:

✂

Indsendt af:
Navn

Har du hørt?
CINEMA3 i Skive er blandt de biografer, som 1. juni har
landsdækkende biografpremiere på dokumentarfilmen
»Den unge Zlatan«. Filmen fortæller historien om
knægten fra Malmø-ghettoen Rosengård. Den følger
ham fra tiden som rapkæftet boldbegavelse i Malmö FF,
via årene i Ajax, til han blev købt af Juventus og brød
igennem på den helt store fodboldscene.

Adresse
Telefon/mail:
PS: Det sker, at folk anmoder redaktionen om, at en mærkedag
ikke omtales, og det bliver naturligvis respekteret.

