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LAG&FLAG
- Drømme bliver til virkelighed

Drømme bliver til virkelighed

LAG & FLAG - de lokale ildsjæle ...
EU og Danmark investerer med LAG og FLAG midler i udvikling af landdistrikter og kystområder.
I perioden fra 2014 til 2020 er der investeret mere end 30 millioner kroner i erhvervsudvikling og
forbedring af rammevilkårene i Thy og på Mors.
Midlerne understøtter iværksættere ved opstart eller udvikling af deres virksomheder med f.eks.
større kapacitet eller nye produkter, ligeledes understøttes foreninger og organisationer med nye
tiltag til f.eks. fællesskaber, fritids-, sports- og kulturaktiviteter – med andre ord, støttes tiltag der
skaber nye arbejdspladser og nye tilbud til befolkningen.
Med den risikovillige kapital fra LAG og FLAG realiseres mange gode ideer og nye erhvervsmuligheder,
hvor iværksætterne og ildsjælene får mulighed for at skabe vækst og attraktive bosætningsområder.
Som borgmestre i de to kommuner sætter vi stor pris på, at vores lokale inspiratorer kan få tilskud til
at realisere deres drømme og ideer med hjælp fra LAG og FLAG midlerne.
Tak til alle jer, der med entusiasme og vedholdenhed er med til at skabe udvikling og forbedring af
levevilkårene i Thy og på Mors.
Det er vores håb, at EU og Danmark også fremover skaber gode og gerne bedre betingelser for LAG og
FLAG programmerne, da disse er med til at danne rammerne for en bedre fremtid i begge kommuner.

Ulla Vestergaard

Hans Ejner Bertelsen

Borgmester, Thisted Kommune

Borgmester, Morsø Kommune
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Drømme bliver til virkelighed

Surf & Work
Silicon VØ
– fra kontorfællesskab
til iværksætterhus

LAG&FLAG Thy -Mors - periode: 2014-2020

år: 2017
s
g
n
i
l
l
i
t
s
d
In
0 kr.
0
.0
3
7
:
t
l
a
t
U db e
er i n g :
l
b
a
t
e
l
i
t
r
Midle
lokaler,
f
a
g
n
i
r
e
v
o
Re n
-udstyr
t
i
,
r
a
t
n
e
v
n
køb af i kedsføring.
o g ma r

Et kontorfællesskab i den lille vestjyske kystby Vorupør. Det

”Din passion skal ALTID være første prioritet – så kan vi

den unge københavner formået at vinde en plads i hjerterne

lyder måske helt vanvittigt, men det syntes den 31-årige

altid snakke arbejde bagefter. Vores døre er åbne for alle,

hos den vestjyske lokalbefolkning.

iværksætter Alexander Bengtsen bestemt ikke, da han til-

der ønsker at udleve deres drøm. Hos Surf & Work bræn-

Men det har ikke været lige let at komme fra idé til handling.

bage i 2017 fik den brillante idé, om at starte et sted for det

der vi for at servicere passionerede mennesker med ide-

”Uden FLAG var jeg aldrig kommet så langt. Selvom jeg ville

ultimative frirum til kreativitet og personlig udvikling - et

er”, siger Alexander, imens han dribler rundt på gangene

ønske man kunne leve i en verden, hvor penge ikke spillede en

sted, hvor der skulle være plads til kreative sjæle og deres

i iværksætterhuset og gør klar til torsdagens ugentlige

stor rolle, så må jeg nok indse, at det havde en stor betydning

visioner om at gøre en positiv forskel for dem selv og om-

fællesfrokost.

for, hvornår jeg kunne realisere min drøm om at hjælpe andre

verdenen, gennem hver enkelt persons personlige passion. I

ildsjæle med at udleve deres passion”, fortæller han med et

bund og grund drømte Alexander om at skabe et sted, hvor

I hjertet hos de lokale

private interesser kunne danne ramme omkring arbejdsli-

En ung mand fra København, med en professionsbache-

vet. Selv navnet for stedet er gennemtænkt ned til mind-

lor i international markedsføring og med stor passion for

Passion og fremtidsplaner

ste detalje: Surf&Work - Silicon VØ, passion før arbejde. Og

surfing, har fat i den lange ende. Alexander har skabt en

Med Vesterhavets beroligende atmosfære i baggrunden og

drømmen blev til mere end virkelighed for Alexander, for

positiv udvikling i lokalområdet i Vorupør, både socialt og

duften af friskbrygget kaffe, afslutter Alexander ved at sige:

kontorfællesskabet udviklede sig hurtigt til et sprudlende

professionelt. Udover at tilbyde iværksættere mulighed for

”Mine fremtidsdrømme er ganske enkle. Jeg vil sikre, at vi for-

iværksætterhus, kun få stenkast fra Vesterhavets kyst. For

personlig udvikling, har Surf&Work budt på flere forskel-

bliver et sted, hvor der er plads til det personlige frirum. Ja,

hvert sekund man tilbringer i dette iværksætterhus mærkes

lige sociale arrangementer, f.eks. yoga med kinesisk guru,

stort set vil jeg bare gerne have at Surf & Work - Silicon VØ er

det tydeligt, hvordan bølger af kreativitet skyller rundt på

Reggae-festival og udlejning af lokaler til lokale møder.

en eminent legeplads for kreative hjerner”.

gangene, og nærmest skubber til ens indre Mark Zuckerberg.

Med sine åbne arme og imponerende iværksættergen, har

smil i mundvigen.
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Strømpehuset
– et landsby fyrtårn

LAG&FLAG Thy -Mors - periode: 2014-2020

: 2017
r
å
s
g
n
i
l
l
i
t
Inds
.000 kr.
9
7
:
t
l
a
t
e
b
Ud
blering:
a
t
e
l
i
t
r
e
l
Mid
et hårde
Blandt and g inventar
o
h v i d e v a rer e n o g ba d .
til køkk

Kuglepenne, striktrøjer, filtdukker, strømper, køkkenrul-

i august 2018 at butikken, som vi kender den i dag, åbnede

forskel. Uden dette fællesskab og husets historie, ville intet af

leholdere, puder, smykker, dukker, tøj, decor, figurer, lom-

med stor hjælp fra lokalsamfundet. Allerede der var der godt

dette være muligt. Kirsten uddyber at: ”Vi værdsætter hver en

mevenner, malerier, Bed & Breakfast, samtalesalon og

gang i både butikken, galleriet og udlejning af de 4 B&B væ-

indsats og nyder at se, hvordan de frivillige stråler når de mø-

meget mere – det er nøjagtigt, hvad du finder i det gamle

relser. Adskillige lokale ildsjæle har været med til at gen-

der ind og når de går herfra. Her skal være plads til alle og vi

Strømpehus i Øster Assels på Mors. Men lad os lige træde

finde magien ved den gamle lokalhistorie. Hver en krog af

skal lave det vi er gode til hver især”. Hun fortsætter smilende:

et skridt tilbage for at forstå historien bag Strømpehuset,

Strømpehuset er gennemtænkt ned til mindste detalje, for

”Når de frivillige låser døren til Strømpehuset efter en arbejds-

og hvad der ellers gemmer sig bag de gamle facader …

at mindes og ære den historie der gemmer sig i bygningen.

dag, så vil jeg have de går derfra med et smil på læben. De skal

”Her, knap 3 år efter at vi åbnede butikken, kan jeg allerede

kunne glemme, at de har ondt i ryggen og bare nyde fællesska-

tælle 81 salgsnumre fra lokale ildsjæle, der brænder for at

bet og hyggen. Dén oplevelse ønsker vi at give alle, fra det se-

holde sammen på byen og dens historie ved blandt andet at

kund de træder ind ad døren”, fortæller Kirsten, imens hun kig-

Torsdag den 15. december 1932, åbnede købmandens dat-

sælge personligt håndværk. Nok er vi en lille by, men vi har et

ger stolt og ydmyg rundt på de lokale kunstværker i butikken.

ter, fru Agnes Jantzen, Strømpehuset – byens lingeriforret-

ubeskriveligt stærkt sammenhold”, fortæller Kirsten Yde, der

Hvad fremtiden bringer vides ikke endnu, men Strømpehuset

ning, der var åben i knap 74 år. Efter fru Jantzens søns død

til dagligt sørger for Strømpehuset og dets venner.

og dets venner er håbefulde og fast besluttede på - med den

En skjult tidslomme
i det moderne lokalsamfund

i 2006 blev huset solgt og stod ubenyttet hen i 10 år indtil

fortsatte støtte fra lokalsamfundet og planen om at renovere

det blev købt af Morsø kommune, hvorefter den nye æra

Strømpehusets venner og frivillige ildsjæle

begyndte. Efter en totalistandsættelse åbnede Strømpe-

Med mere end 400 bookinger af Strømpehusets Bed & Bre-

lingspunkt for unge og gamle på Sydmors Det vil altid forblive

huset dørene i oktober 2017, blandt andet med udstillingen

akfast hvert år og travlhed i butikkens åbningstider hver

et landsbyfyrtårn kendt for den gode historie, og hvor folk fra

af lokalkunstneren Mette Pedersens billeder. Det var først

lørdag og søndag, gør de frivillige i Strømpehuset en enorm

nær og fjern bliver ved med at vende tilbage.

huset yderligere - at de om mange år stadig vil være et sam-
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Ploveksperten
– når passion
bliver til levebrød

LAG&FLAG Thy -Mors - periode: 2014-2020

2018
:
r
å
g
n
i
l
l
i
t
Inds
.000 kr.
2
7
1
:
t
l
a
t
e
U db
blering:
a
t
e
l
i
t
r
e
l
Mid
og
Køb af bil ning.
et
specialindr

Tag et kig ud på det danske landskab i det tidlige forår – hvad

Og her står han, få år senere, og som eneforhandler af spanske

opgave inden for pløjning, justering af plove, rådgivning og

ser du for dig? Snorlige marker med friskvendt jord og små

Ovlac plove, klar til at løse opgaver i alle størrelser. Jens opda-

meget mere, samtidig med at de kan tilbyde en mere detalje-

grønne spirer på vej. For mange er det et tegn på at, vi går

gede hurtigt, hvordan efterspørgslen på hans unikke service og

ret undervisning ude ved kunden. Det er vist, hvad man kalder

lysere og varmere tider i møde, hvor der er tid til at nyde en

produkter skød i vejret som kornspirer på en varm sommerdag,

service af højeste karakter. Nå ja, og man kan vist roligt sige at

øl med vennerne. Men for ejer af Ploveksperten, Jens Iversen,

og det fik ham til at indse, at han skulle bruge endnu mere kapa-

Jens ved hvad han snakker om, eftersom han kan skrive 5 gange

betyder det arbejde! Men hvem er ham Jens der? Jo, nu skal

citet end den han havde. Han kom nemlig på den geniale ide at

Danmarksmester og 1 gang verdensmester i pløjning på cv’et.

du høre. For 3 år siden, valgte morsingboen, Jens Iversen, at

indrettet sin firmabil, så den kunne løse enhver pløjningsopgave.

følge sin drøm og passion inden for pløjning, ved at starte sin

”Det var her jeg tog fat i LAG. Min drøm om at lave en bil,

Fremtiden dufter af friskvendt jord

egen iværksætterforretning, Ploveksperten. Efter mere end

hvor der var plads til et lille kontor, alle mine specialværktø-

”Ja, det går jo egentlig vældigt, og jeg satser på at det fortsætter.

17 års erfaring inden for branchen og med et solidt kendskab

jer og ja endda min 3 meter lange metalskinne til justering

Derfor regner jeg med, at vi fremadrettet kan begynde at udvide

til faget, var Jens klar til at springe fuldt ud i sin livslange

af plove er nu virkelighed, og nu står jeg her med mere end

vores lagerplads og jeg har allerede planer for, hvor vores nye

drøm og passion om pløjning.

hvad jeg turde håbe på”, uddyber Jens.

maskinhal skal være. Jo, og så er drømmen at vi skal kunne tilby-

”Der var ikke mange, der synes det var en god ide, at jeg

de flere kurser, så vi bedre kan uddanne landmændene og vores

skulle følge min passion for pløjning, for hvem går overho-

5. gange danmarksmester i pløjning

vedet op i det? Men det viste sig, at det var der faktisk man-

Udover en bil fyldt med special værktøjer, tilbyder Ploveks-

Ploveksperten vokser, og der er gode fremtidsmuligheder for

ge andre end mig, der gjorde. Jeg tog et spring ud i drøm-

perten også undervisning i pløjekurser direkte fra bilen. Du

enden af kornmarkerne. Med Jens’ ambitioner om at blive land-

men og synes nu selv, at jeg klarer det ganske udmærket,”

hørte rigtigt – direkte fra bilen! Ploveksperten er nu klædt så

mandens fortrukne leverandør, så er dette nok ikke det sidste

fortæller Jens stolt og ydmygt.

godt på med deres nye bil, at de kan løse hvilken som helst

LAG og resten af verden har hørt til Ploveksperten.

egne folk i de nyeste pløjningsteknologier”, lyder det fra Jens.

9

Drømme bliver til virkelighed

MSR Crown Crusher
– vinder Agro Business Park’s
innovationskonkurrence 2019
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MSR Plant Technology – vinder sammen med to andre innovative projekter den anerkendte innova-

Der sættes fokus på kommercielle projektmuligheder fra personer ved forskningsinstitu-

tionskonkurrence. Ud af et rekord stort antal ansøgninger - 58 stk. – kunne opfinder og ejer Michael

tioner, universiteter og vidensinstitutioner samt alle, der er tilknyttet disse institutioner

Stolberg-Rohr, tage hjem til Thy med æren og prisen på kr. 50.000,-.

(studerende, Ph.d.-studerende, gæsteforskere, etc.). Der er dog ingen begrænsninger i for-

Crown Crusher er et ekstra værktøj til den mekaniske renser Opti Weeder, der stopper væksten i

skellige faggruppers deltagelse i konkurrencen.

kartofler før høst. Begge opfindelser har tidligere modtaget LAG midler til udvikling og fremstilling
af prototype.
Agro Business Park A/S afholder hvert år Innovationskonkurrencen for at stimulere iværksætteri

De indsendte forslag blev bedømt af en dommerkomité fra Agro Business Park omfattende
netværk, og skal leve op til disse fire bedømmelseskriterier: AKTUALITET, TEKNOLOGISK
OG VIDENSMÆSSIG NYHEDSVÆRDI, KOMMERCIELT POTENTIALE, og REALISERBARHED

inden for landbrug, fødevarer, bioressourcer og miljøteknologi. Det er 15. gang, at Agro Business
Park afholder sin årlige innovationskonkurrence for at få de kommercielle og realiserbare forretningsidéer med høj nyhedsværdi frem i lyset.

Kilde: https://www.facebook.com/agrobusinesspark.dk/
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Det mobile genbrugslab:

STRANDET – vinder
Landdistriktsprisen
Virksomheden STRANDET fra Vorupør har fået overrakt Landdistriktsprisen 2019 af erhvervsminister Simon

bliver gjort rigtig meget i landdistrikterne for at styrke den lokale udvikling. I dommerpanelet

Kollerup på årets Landdistriktskonference i Bredsten. Det gjorde virksomheden blandt andet, fordi den enga-

var vi dog slet ikke i tvivl om, at landdistriktsprisen i år skulle gå til virksomheden STRANDET,

gerer lokalsamfundet i indsamling og genanvendelse af plastik, der bliver skyllet op på de vestjyske strande,

siger han og fortsætter: – STRANDET udmærkede sig ved at beskæftige sig med et emne,

og på den måde både skaber arbejdspladser og en øget bevidsthed omkring plastik i miljøet.

nemlig miljøet, der både har betydning lokalt, nationalt og globalt. STRANDET har formået

Virksomheden STRANDET hjælper dermed lokalt i forhold til et globalt problem. Det sker i samarbejde med
lokale aktører, og STRANDET rækker ud til mange grupper f.eks. skoleklasser, der bliver inviteret med på

at skabe udvikling og samarbejde på tværs i deres lokalsamfund, blandt andet ved at invitere
skolebørn og andre til at passe på det lokale miljø på stranden.”

stranden for at skabe øget miljøbevidsthed hos fremtidens generationer. ”Virksomheden STRANDET er et

Prisen blev modtaget af Julie Müller, som er stifter og ejer af virksomheden STRANDET. Med

mønstereksempel på, hvordan det lokale erhvervsliv kan bidrage til gavn for både miljøet og lokalsamfundet.

til prisen følger en check på 15.000 kr. til virksomhedens fortsatte arbejde med miljøet og til

STRANDET arbejder med én af tidens store udfordringer og er med til at uddanne de fremtidige generationer. De

fortsat samarbejde med de lokale aktører. Landdistriktsprisen er en hyldest til alle dem, der

fortjener i den grad vores hyldest”, udtaler Erhvervsminister Simon Kollerup

spiller en ekstraordinær rolle i udviklingen af de danske landdistrikter. Dem, der i det daglige
er med til at gøre landsbyer og lokalsamfund til attraktive steder at bo, arbejde og leve.

Han bakkes op af formanden for dommerpanelet Finn Jorsal, der tidligere har været formand for Friends of
Cold Hawaii: – Det var et meget stærkt felt af indstillinger til Landdistriktsprisen i år, hvilket vidner om, at der

Kilde: https://www.limfjordupdate.dk/
strandet-vinder-landdistriktsprisen-2019
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Gaard
Bageriet
– lokalsamfundets
guldmedalje
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Luk øjnene og lev dig ind i dette moment: Du træder ind ad
døren på en gård helt ude hvor kragerne vender på Sydmors.
Du rammes af en ubeskrivelig og himmelsk duft af friskbagt
brød og kager, med små håndskrevne prismærker, og bliver
opslugt af den hyggelige stemning i en lille moderne butik og cafe, hvor indretningen med lokal brugskunst og de
gammeldags møbler emmer af kærlighed. Og her møder du
ildsjælen og ejeren af Gaard Bageriet, Marianne Korsgaard,
der valgte at trække stikket fra den stressede hverdag som
konditor i Aarhus, for at finde sig selv på barndomsgården
på Mors. ”Jeg søgte ud i mine forældres hobbyrum på går-

den, et sted jeg ofte har brugt, når jeg skulle have tankerne
væk. Her kunne jeg finde ro i omgivelserne og grave frem til
min inderste passion, nemlig at minde folk om den oprindelige smag bag et godt stykke bagværk”, fortæller Marianne.
Hvad der skulle have været en stille opstart med salg til familie og venner tog pludselig fart. Det Marianne kunne tilbyde med Gaard Bageriet var netop hvad folk søgte.

Pop-up bod med udsøgte fristelser

Fremtiden dufter af hjemmebag

I 2016 slog Marianne for første gang sin pop-up bod op ude

Marianne genfandt glæden med Gaard Bageriet ved at lave det

foran købmanden i Vils, og solgte ud af de forskellige him-

hun elsker, nemlig at kreere små stykker af himlen til hverdag

melske smagsbomber. Som efterspørgslen voksede, be-

og fest. Allerede nu er det muligt at deltage i forskellige kurser

gyndte hun også at deltage i de forskellige Open By Nights

hos Gaard Bageriet, hvor hun blandt andet underviser i, hvor-

i Nykøbing. I efteråret 2016 kunne folk slet ikke få nok af

dan man kan lave sine egne flødeboller, brød og kransekager.

Gaard Bageriet, og drømmen om sin helt egen forretning

Derudover har hun også bedst muligt ”udnyttet” menneskets

blev en realitet, da hun endelig åbnede dørene i sit eget ba-

forkærlighed for lækkerier ved at byde på ”Kagebord – all in-

geri og butik i barndomshjemmet på Agerøvej 14 i decem-

clusive” i gårdens gamle kalvestald, som nu er indrettet til et

ber 2016.

hjertevarmt festlokale. Og det er kun begyndelsen!

”Før første gang føltes det endelig, som om jeg stod på

”Jeg har store planer om at udvide, så både butikken og cafeen

egne ben. Med stor hjælp fra familie, venner, lokalsamfun-

kan rumme plads til endnu flere besøgende. Men det kommer

det og LAG, og med mine hjemmebagte specialiteter, havde

ikke til at ske uden mit bagland. Det er vigtigt, at jeg fortsat

jeg nu mulighed for at tilfredsstille folks smagsløg med et

kan leve op til de forventninger mine kunder har, samtidig med

godt resultat der lever op til forventningerne”, siger hun

at jeg udvider, for ikke at miste mig selv og min passion. Jeg

imens hun dekorerer kager med knasende chokolade.

håber at kunne forblive i den lykkeboble jeg er i nu og fortsætte min drøm”, afslutter Marianne med glædesstrålende øjne.
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Min Købmand
i Vils
– i hjertet hos de lokale
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*Ding dong*, ”goddag og velkommen. Går det godt? Og hvor-

sterhjørne, en bagerafdeling, et cafe-hjørne til hyggelige

som købmand var heller ikke blevet opfyldt. Den opbakning og

dan går det med renoveringen af huset, er I kommet langt?”.

stunder og vigtigst af alt, med glade kunder”, fortæller Leo,

kampgejst som de har vist for at få bygget den nye købmand,

Sådan lyder en varm og venlig røst, når endnu en kunde træder

imens han stolt viser købmandsbutikken frem.

og som de stadig viser, det er guld værd.”

ind ad døren hos Min Købmand i Vils, for der står købmand Leo

Den nye købmandsbutik ligger kun et stenkast fra, hvor den

Dybdal, og hilser venligt på. I mere end 16 år har Leo gjort sig

gamle lå, og er nu omridset for et idyllisk samlingssted for de

De lokales købmand

vellidt blandt kunderne – lokale som nytilkommende – og nu

lokale med bænke, blomster og træer, og med fantastiske par-

Eftersom der bliver færre og færre lokale købmænd ude i de små

har han også sat sit præg på bybilledet i Vils på Mors, efter han i

keringsmuligheder lige ved hovedindgangen.

samfund, har Leo sat sig det mål at holde butikken opdateret med

samarbejde med ejendomsselskabet der ejer bygningen, den 6.

det som folk efterspørger. ”Det handler ikke kun om at overleve

oktober 2018, slog dørene op for den spritnye 400m2 store køb-

Borgerprojektet med 200 lokale aktionærer

mandsforretning midt i byen, efter støtte fra de lokale og LAG.

Med stor opbakning fra lokalsamfundet, er Min Købmand i

store – det handler om kunderne. Og det er dem, jeg er her for.

Hvad der startede som en lille butik i små lokaler, men med stort

Vils blevet et samlingssted. Allerede inden blækket på de

Trods antallet af kunder er steget markant, så har mine ansatte

hjerterum, har nu fulgt med byens motto: ”Vils – en by i vækst”.

første tegninger af den nye butik var tørt, var lokalsamfun-

og jeg stadig mulighed for at være der for dem. Derfor håber jeg,

”Vi startede uden meget plads til varer, kunder og biler på

det trukket i arbejdstøjet, klar til at hjælpe med at Vils by

at den dag jeg ikke skal være i butikken mere, at en ung lokal

parkeringspladsen. Placeringen af butikken var egentlig

skulle få en ny og tidssvarende købmand. Ja der blev endda

mand vil overtage efter mig, og føre de værdier som Min Køb-

perfekt, men vi skulle bruge endnu mere plads for at følge

stiftet en forening, hvis formål var at skaffe midler og hjæl-

mand i Vils og jeg står for videre”, afslutter Leo.

med udviklingen. Og nu står jeg her, i den fineste forret-

pe med projektet. Leo fortæller med glædeståre i øjnene:

Og heldigvis ser fremtiden lys ud for Min Købmand i Vils. Med en

ning, med masser af hyldeplads, en større varegård, bedre

”Uden foreningen og de lokale havde dette aldrig væ-

omsætning, der steg 7 millioner kroner på et år, så går der længe,

arbejdsforhold for vores ansatte, vores eget lille blom-

ret muligt, og min drøm om at fortsætte mange år endnu

før nøglen drejes om hos Leo.

i et samfund, hvor de små købmænd bliver udkonkurreret af de
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Servisto
– den amerikanske drøm
i Danmark
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Jysk bruger dem, Dansk Outlet bruger dem, BILKA bruger

”Én af de ting, vi ikke havde regnet med skulle blive en ud-

ceptet med de mobile trailere og ikke vidste, om det var en gal

dem, sågar Gug Planteskole bruger dem. Du kender dem må-

fordring for vores forretning, var det danske vejr. Vi var nødt

eller genial ide, så fandt vi hurtigt ud af at det var ekstra glasur

ske allerede, helt uden at vide det. Thys svar på Times Square

til at investere i nogle dyrere LED-skærme, da vejret var for

på kagen at tilbyde muligheden for at leje en LED-trailer til re-

– Servisto, LED-skærme til effektiv markedsføring.

hårdt ved dem vi havde i forvejen. Det kostede mere end for-

klameplads”, uddyber Simon.

”Mange kender os nok bedst fra ”kino-skærmen”, som hæn-

ventet, så derfor søgte vi tilskud hos LAG. Uden det tilskud

ger nede ved biografen i Thisted. Men nu er vi så heldige, at

havde vi ikke kunne yde den dynamiske service til vores kun-

En fremtid oplyst af LED-skærme

vi har fået flere og flere kunder rundt omkring i Danmark,

der, som vi kan i dag”, fortæller Simon smilende, imens han

Hvad der begyndte som en drengedrøm, har nu udviklet sig til

så navnet ”Servisto” præger nu adskillige gadehjørner og

ryster på hovedet.

en indbringende forretning for de unge iværksættere, som nu

er en kendt leverandør af topmoderne reklamesøjler til

stolt kan kigge på deres digitale danmarkskort og se hvordan

ethvert markedsføringsbehov”, siger Simon Bagger Møl-

Mobile trailere – galt eller genialt?

gaard, medindehaver af Servisto ApS.

Servistos ideudvikling stoppede ikke her … Efter nogen tid

”Vores kunder er utroligt glade for den service, vi yder og det

Selvom virksomheden ikke har relationer til Spanien, så

opdagede de et stort behov og efterspørgsel for flytbare re-

produkt vi leverer, og det kan vi tydeligt mærke på efterspørgs-

råber dens navn på opmærksomhed, med spanske under-

klamesøjler, og begyndte her at kigge ind i muligheden for

len. Derfor har vi store drømme for fremtiden og satser på at

toner og maracas i baggrunden – for Servisto betyder nem-

at ekspandere deres virksomhed med en mere mobil rekla-

fortsat udbygge vores flåde af LED trailere i 2021”, afslutter

lig ”bliv set” på spansk. Og det er lige hvad Simon og Las-

meplads – LED-trailere til køb eller leje.

Simon, imens hans stolt kigger hen mod det blinkende rekla-

ses kunder bliver, når deres reklamer danser på de mange

”Vi lyttede til markedet og til vores kunders behov. Vi arbej-

meskilt.

LED-skærme. Men rejsen med deres amerikanske drøm i

der for, at de skal tjene penge og øge deres succes. Det er

Danmark har ikke været uden uforudsete udfordringer.

dét, vi brænder for. Selvom vi i starten var nervøse for kon-

flere og flere Servisto trailere dukker op over hele Danmark.
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LAG og FLAG - en vigtig
spiller i lokalsamfundet

ollerup
Simon K

,

Fastholdelse af arbejdspladser

Lokalforankret drivkraft

”I LAG Thy/Mors er det blandt andet aktiviteter, der skaber nye arbejdspladser, og som er målrettet

”LAG og FLAG midlerne er som tilskudspulje et vigtigt bidrag til at fremme landdistrikterne og fi-

iværksætteri, og som gør god brug af de lokale ressourcer, der er i fokus, når støtten skal deles ud.

skeriområderne i Thy og på Mors. Midlerne kan ofte være afgørende for, at spændende projekter, ini-

På den måde har vi løbende brug for ideerne fra ildsjælene og de lokale drivkræfter. Det er jer ude i

tiativer og nye virksomheder bliver sat i gang. Det ses tydeligt, at midlerne sikrer investeringer og

de lokale aktionsgrupper, der bedst kender de konkrete behov i jeres nabolag, og derfor ved I også,

aktiviteter, som er mange gange større end de beløb som de lokale iværksættere selv har til rådighed.

hvor og hvordan der skal sættes ind.

Dette er et perfekt eksempel på, at en stærk lokalforankret drivkraft kan være med til at gøre en stor

Så det er midler, der skaber liv og aktivitet og er med til at fastholde arbejdspladser overalt i lan-

forskel. Og at 1 plus 1 ikke kun altid giver 2!”

det. Det er en vigtig prioritet for regeringen at skabe et sammenhængende Danmark, og her spiller
LAG-midlerne en stor rolle.”

Torsten Schack, Fiskeri- og erhvervsordfører

Simon Kollerup, Erhvervsminister

Kilde: https://www.limfjordupdate.dk/13-projekter-indstillet-til-26-mio-kr-af-lag-thy-mors

LAG&FLAG Thy -Mors - periode: 2014-2020

Vi skaber
udvikling i Thy
og på Mors

9

LAG Thy-Mors er en forening, der støtter vækst og udvikling i landdistrikterne og

10

kystområderne. Foreningens bestyrelse, hvis medlemmer alle er bosat i lokal området, repræsenterer en af følgende grupper: Lokale borgere, Virksomheder, Erhvervsorganisationer og Fagforeninger, Lokale natur-, miljø-, kultur-, borger- og fritidsinteresser, offentlige myndigheder eller Fiskeri-interesser. Bestyrelsen har til hovedop-

6

gave, at indstille midler fra EU og Danmark til LAG Erhvervs-projekter, der fremmer
vækst og skaber eller bevarer arbejdspladser og til LAG Rammevilkårs-projekter, der
styrker bosætningen. Og til FLAG Erhvervs-projekter, der fremmer vækst og skaber

7

1

og bevarer arbejdspladser i fiskeri- og maritime områder.
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Surf & Work - Silicon VØ
Strømpehuset
Ploveksperten
Gaard Bageriet
Min Købmand i Vils
Servisto
Opmatic
Midtmors E-Sport
A20 Mallemukken
Klitmøller Spa

Kilde: http://www.lag-thymors.dk/

8
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Omtalte projekter
i brochuren
LAG-Projekter, erhverv
LAG-Projekter, rammevilkår
FLAG-Projekter, erhverv

3
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2
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Opmatic
– verdensmestrene
fra Thy
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Kan to unge fyre på 24 år og 27 år transformere en alminde-

Sune og Anders’ drømme havde et solidt fundament. Hver

skal vi også være. Vores kunder stiller høje krav til os, så derfor bliver

lig elforretning til et professionelt teknikhus, specialiseret

især kunne de skrive flere års erfaring inden for elinstallati-

vi selvfølgelig også nødt til at ramme ’spot on’ i hver eneste opgave,

i automations- og optimeringsløsninger til industrien, og

on på cv’et, og med Sunes forretning, Phil El-teknik, der le-

uanset størrelse. Vi sætter en ære i at have kunden med fra start til

så endda i Thy? Svaret er et rungende JA! For det var netop

verede tekniske løsninger til industri og erhverv, var jagten

slut”, uddyber Sune Pihl, salgschef og medejer hos Opmatic.

hvad de to unge ildsjæle, Sune Pihl og Anders Hedegaard,

på verdensmestertitlen et skridt nærmere. Koden for deres

gjorde tilbage i 2017, da de stiftede den hurtigt voksende,

succes står endda skrevet i virksomhedens navn: optime-

innovative og nytænkende virksomhed, Opmatic. Med et

ring + automation = Opmatic.

stærkt og kompetent team og et solidt og fremtidssikret

Automationsløsninger
langt ud over landegrænserne
Med nu 21 ansatte – and more to come – skulle man tro at de

”produkt”, strømmede kunderne til fra starten.

Slut med vaskemaskineopgaver

”Ideen bag Opmatic startede lidt sjovt. Sune og jeg snakke-

I 2017 optimerede Sune og Anders det gamle Phil El-Teknik

går det ikke … Til trods for at virksomheden kun er en håndfuld

de til en fest, hvor vi hurtigt blev enige om at vi ville være

og gav det navnet: Opmatic, der skulle give virksomheden

år gammel, så har Opmatic allerede bredt sig til lande uden for

verdensmestre til automatisering. Ja, i bund og grund ville

et mere professionelt og automatiseret udtryk. Sunes gam-

Danmarks grænser. Og de bliver ved. Sune fortæller:

vi bare gerne lave sjovere ting end at gå og installere stik-

le kunder skulle vænne sig til, at det ikke længere var muligt

”Vores mål for fremtiden er at styrke vores aktiviteter på Grøn-

kontakter hver dag. Og det gjorde LAG-midlerne muligt for

at få lavet småopgaver, så som at fikse fru Jensens vaske-

land. Der er mangel på teknikere, og med en stor fiskeindustri

os. Uden dem havde vi ikke haft samme mulighed for at

maskine. Tiden for de store automatiseringsløsninger var

plus to nye lufthavne på vej, så er der brug for automatisering.

transformere vores elektrikerforretning til den automati-

kommet, med alt lige fra alarmer, varslingsanlæg, software

Men selvom vi vækster, så bestræber vi os på at bibeholde vores

onsforretning den er i dag”, fortæller en smilende Anders

og styretavler. Og det var lige det, de drømte om!

Thy-dna uanset hvad og fortsat påtage os et samfundsansvar

Hedegaard, medejer og direktør hos Opmatic.

”Vi synes selv, at teamet bag Opmatic er verdens bedste, og det

ved at give sårbare en mulighed for at være en del af samfundet.”

kunne læne sig tilbage i sædet og nyde udsigten. Men sådan
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Midtmors
E-Sport
– en ny verden af sport
og socialt samvær
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Kan du huske Commodore 64 – hjemmecomputeren der

”E-Sport handler ikke kun om online gaming. Vi har prøvet

vandt alles hjerter i 1980’erne? Der er sket meget de sidste

at skabe et sted til hygge, samvær og motion for både krop

37 år … Det er ikke længere kun få familier, hvis hjem er præ-

og sind. Gamerne lærer om spillenes teknik og bliver trænet

get af computernes bippen. Nej, du finder nærmest ikke et

i banerne. Derudover skal vores onsdagshold også dyrke en

hus, hvor der ikke står en smart computer, med teknologi så

halv times motion, hvilket er blevet taget rigtig godt imod.”

avanceret og grafik så levende, at det får den gamle Commodore 64 til at ligne en simpel brødkasse. Og det er herfra

En uventet succes

at de unge regerer! Tid førhen brugt på udendørs leg og ak-

Online gaming er blevet en stor del af det samfund, som vi

tiviteter, er nu suppleret med online gaming med vennerne,

kender i dag, og det var derfor også den rigtige beslutning

og det er noget som Midtmors Sport i Øster Jølby på Mors

Midtmors Sport tog, da de tilbage i 2017 dykkede ned i denne

så som en kæmpe mulighed for at udvide deres udvalg af

nye, teknologiske verden.

sportsgrene.

”Vores indsats for de unge gamere har vist sig at være en

”For os handlede det om at gøre computerspillene og den tid,

kæmpe succes. Selvom vi kun startede for nogle år siden, så

som de unge bruger på det til en social sport, hvor de skal mø-

er efterspørgsel på vores e-Sports events stigende i sådan en

des fysisk og socialisere sig med de andre, i stedet for bare at

grad, at vi allerede nu afholder 3 events om året, LAN parties,

sidde hjemme. På den måde lærer de også om respekt, da de

hvor unge kan få lov til at komme og spille computer og lege

tror de kan ”tillade” sig at sige meget mere online”, uddyber

med de andre børn i vores aktivitetszone”, fortæller Keld.

Centerleder for Midtmors Sport, Keld Andersen, og fortætter:

En investering i fremtidens sportsgren
Midtmors e-Sport har taget et tigerspring i fremtiden og satset på en sportsgren, som for blot 10 år siden ikke var kendt.
E-Sport er i konstant udvikling og der kommer nye spil, teknikker og udstyr på markedet hver eneste dag.

”Vi er utroligt taknemmelige for den støtte, vi har fået fra de
lokale virksomheder og LAG. E-sport er en dyr fornøjelse. Vi
skal hele tiden være med på beatet, så vi er sikre på, at vi kan
tilbyde e-Sportstræning af høj kvalitet, både nu og mange år
frem”, afslutter Keld imens de tusindvis af farver fra computerspillene danser i skæret af hans briller.
Med den indsats som Keld og Midtmors e-Sport har gjort, vil
der med garanti lyde en kæmpe applaus fra drengene på Astralis-holdet. Og ikke nok med at der nu er skabt et spillerum for
de unge gamere, Midtmors Sport har også formået at slå endnu
et slag for deres slogan, ved at inddrage denne helt nye sportsgren: Midtmors Sport – idræt for alle.
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A20
Mallemukken
– Vesterhavets hersker
og rødspættens frygt
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Kan du mærke det? Vesterhavets bølger, der blidt men dog

des noget smukkere. Det hele er en vigtig del af Danmarkshi-

voldsomt støder imod hinanden i horisonten, duften af

storien og de oplevelser jeg har, vil jeg gerne dele med andre”,

tang og solens varme stråler, der bager ned på strandsan-

fortæller Lars Hansen, skipper og ejer af A20 Mallemukken.

det. Mmh, det er en ren terapi … Men vent, hvad er nu det der
dukker frem i bølgerne? En majestætisk blå og hvid fiske-

Lildstrands stormfugl

kutter, der stolt sejler rundt blandt de tusinde mågers skrig,

A20 Mallemukken er ikke just en kutter, man nemt kan slå ud

med lasten propfyldt med friske rødspætter. Dét, mine da-

af kurs. I efteråret 2016, inden Lars købte den, brændte sty-

mer og herrer er A20 Mallemukken, Vesterhavets hersker,

rehuset og det hele blev forvandlet til aske. Men med hjælp

med Skipper, Lars Hansen, bag roret. Men hvad laver han

fra Lars’ kærlige hånd og et flot tilskud fra FLAG-midlerne

på Lildstrand, og hvorfor går han ikke i land sammen med

står hun nu klar til at indtage bølgerne endnu engang.

de andre fiskekuttere på Thorupstrand lidt længere oppe ad

Men hvorfor kalde skibet Mallemukken – efter en måge? Se,

kysten? Jo ser du, Lars har et soleklart mål for øje. Udover

dét har Lars tænkt længe og grundigt over og fortæller helt

at fange friske og lækre rødspætter, så vil han bringe liv til

nostalgisk: ”Tjo, mit skib og dens historie er ikke lige som

kystfiskerkulturen på Lildstrand igen.

alle andre. Jeg synes, der er noget smukt og yndefuldt ved

”Jeg er nærmest født med en fiskestang i hænderne, og som

mågen. Lige så larmende som den er, lige så blid kan den

fjerde generations fisker så har saltvand været i min famili-

være, når den nænsomt glider hen over bølgen blå. Så derfor

es blod i mange år. Jeg vil gerne vise folk det fantastiske ved

var der ingen tvivl om, at mit skib skulle døbes efter storm-

fiskeri og naturen omkring. Personligt synes jeg ikke, der fin-

fuglen, Mallemukken.”

Sæt Mallemukken og Lildstrand
på Danmarkskortet
Lildstrand var for mange år siden et attraktivt sted, da det flere gange om ugen var muligt at købe friske fisk fra de flotte
kuttere. Men da der i start 80’erne kom et voldsomt uvejr og
tog spillet, som sørgede for at bådene kunne komme sikkert
i og op ad vandet, så forsvandt turismen som dug fra solen i
Lildstrand. Men det vil Lars ændre på, for Lildstrand skal nemlig
tilbage på Danmarkskortet!

”Jeg vil gerne holde de gamle traditioner i hævd og øge opmærksomheden på det, som Lildstrand og de lokale har at
tilbyde. Mallemukken og jeg vil gøre alt, hvad vi kan for at tiltrække endnu flere turister og fiskekuttere til området. Hvem
ved, måske vi engang ud i den nærmeste fremtid kan blive til
den nye Thorupstrand”, lyder det smilende fra Lars, imens han
spejder ud på Mallemukkerne i horisonten.
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Klitmøller
Spa
– en himmelsk lagune
i klitterne

LAG&FLAG Thy -Mors - periode: 2014-2020
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Dugger dine briller? Det er der en helt særlig grund til, for

fortæller ejer af Klitmøller Spa, Nilüfer Özet, imens hun stolt

have mulighed for at tilbyde det til mine kunder er helt fanta-

du er nemlig ved at begive dig ind i en fortryllende well-

viser rundt i de aromafyldte lokaler.

stisk”, fortæller Nilüfer smilende og fortsætter:

ness lagune, med dampbad, massage, udendørs spa, sauna,

Selvom Nilüfer aldrig havde set sig selv som selvstændig

”Og ikke nok med, at jeg står her i de smukkeste lokaler og med

behandlerrum, bobler, snacks og alt hvad hjertet begærer.

blev det alligevel til en realitet, da hun den 1. februar 2020

et stærkt samarbejde i baglommen, så falder det tilbage på vi-

Velkommen til Klitmøller Spa! Her møder du Nilüfer Özet,

første gang slog dørene op for et frirum for hverdagens

sion om at give folk den bedste oplevelse, lige fra de træder ind

som har taget springet ud i Vesterhavets bølger og åbnet

stress og jag, med tid til selvforkælelse.

ad døren, til de afslappede går ud igen.”

Fremtidens wellness univers

kunne danne rolige og trygge rammer for folk, der samtidig

Bragende initiativ
med tysk anerkendelse

var på jagt efter den aktive ferie i Klitmøller og omegn.

Med 3 ansatte og en fyldt kalender har Nilüfers drøm vist

me vides endnu ikke, da hun kun lige er begyndt. Men én ting er

”Jeg har selv prøvet at gå ned med stress, fordi jeg ikke lyt-

sig at passe perfekt til den vestjyske bys behov. Men det er

sikkert: Klitmøller Spa vil for altid forblive et personligt sted

tede til min krop, og her det gik op for mig, hvor min passion

ikke kun i Klitmøller og omegn, at nyheden om den skjulte

med masser af hjerterum, ligesom byen selv.

lå: I velvære for krop og sjæl. Det var faktisk min svigerfar,

perles opståen var nået ud. La Biosthétique i Tyskland faldt

”Hvor mange af mine venner og familie i starten ikke kunne

som skubbede mig i den rigtige retning og motiverede mig

pladask for den lille spa i de vestjyske klitter, hvorefter et

forstå, hvorfor jeg ville forlade Stuttgart for Klitmøller, så kan

til at udleve min drøm, og det var her jeg søgte FLAG-mid-

tæt samarbejde begyndte at blomstre.

de godt forstå det nu. Naturen og de lokale gør det til et him-

lerne til ombygning og modernisering af lokalerne. Nu kun-

”Jeg kommer selv fra Tyskland og blev derfor utrolig beæret

melsk paradis, hvor jeg vil gøre alt for at blive med mit lille sted

ne jeg for første gang sige, at jeg fandt tilbage til min barn-

over, at en stor kosmetikproducent ville samarbejde med

mange år endnu”, afslutter Nilüfer, imens hun tager den sidste

domsdrøm, som var at arbejde med wellness og velvære”,

mig! Og så elsker jeg selv La Biosthétiques produkter, så at

tår latte og smiler stolt.

et sted, hvor folk kan blive forkælet, imens de nyder Klitmøllers rolige natur. For Nilüfer var det essentielt at spaen

Hvad der gemmer sig i fremtiden for Nilüfer og hendes drøm-
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Drømme bliver til
virkelighed med LAG-og
FLAG midlerne!
Hele bestyrelsen for LAG Thy-Mors takker for samarbejdet
i programperioden 2014-2020. Det har været en fornøjelse
at være med til at hjælpe ildsjæle og iværksættere et skridt
tættere på deres drømme. Vi håber, du er blevet inspireret til
selv at følge din passion, og vi ville elske at give en hjælpende
hånd på din vej.
Så hvad siger du – er det dine drømme, vi skal hjælpe med at
opfylde næste gang?
Læs mere på vores hjemmeside www.lag-thymors.dk
LAG Thy-Mors, Holgersgade 5A, 7900 Nykøbing Mors
Tlf.:20 55 33 43, e-mail:info@lag-thymors.dk

