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THISTED: Det bliver næppe jul 
i Thy, uden at Grethe & Jør-
gen P. Bornerups Fond har 
delt legater ud. Således også 
i år, hvor det tilmed er 50 år 
siden, at Jørgen P. Bornerup 
satte sig i direktørstolen i 
Chr. Sørensens Tømmerhan-
del i Thisted. Den der senere 
blev til Ceste Træ, og nu er 
en del af Tømmergaarden 
A/S med hovedsæde i Nykø-
bing.

- Mange husker sikkert 
Jørgen Bornerup som en 
hård og dygtig forretnings-
mand. Men han havde også 
en anden side, som man må-
ske ikke kendte så meget til. 

Glæden ved at give og en 
stor og ægte respekt for de 
medarbejdere, der var ansat 
hos ham. Og disse to ting var 
en væsentligt grund til at 
fonden blev stiftet, for Gre-
the og Jørgen havde ingen 
børn, som kunne videreføre 
virksomheden efter deres 
død. De ønskede at give nog-
le af de penge, de havde 
tjent, tilbage til egnen ved at 
støtte blandt andet sociale 
formål og kulturlivet her i 
Thy, sagde fondens for-
mand, Niels Henrik Borne-
rup, lørdag ved den årlige 
legatuddeling på Hotel Thi-
sted. 

Årets gaveregn tilfaldt ni 
institutioner, foreninger, ar-
rangementer med mere, 

som i løbet af 2019 har gjort 
indsatser i Thy, som er blevet 
bemærket af fondsbestyrel-
sen. Denne består foruden 
formanden af Carsten Lyngs, 
Hans Votborg og Peter Chri-
stensen. Desuden bistår 
fondsstifterparrets gamle 
nabo, Finn Jorsal, bestyrel-
sen med sagkyndig viden 
om kulturlivet.

Otte fik 25.000 kroner
Otte af legatmodtagerne 
modtog 25.000 kroner, 
mens det sidste blev beløn-
net med 12.500 kr. Desuden 
blev det uddannelsesmæssi-
ge aspekt tilgodeset med en 
række studielegater på til-
sammen 170.000 kr. blandt 
andet til børn af medarbej-

dere i Tømmergaardens for-
retninger. Derudover blev 
Grethe & Jørgen P. Borne-
rups Handelslegat tildelt to 
afgangselever på EUC Nord-
vest i Thisted.

- Herudover har vi efter 
ansøgninger uddelt mindre 
legatportioner til en række 
forskellige formål, spæn-
dende fra opera og pigekor 
til kunstudstilling, bogpro-
duktion og sociale formål. 
Alt i alt har vi i fonden i 2019 
uddelt legater for knap 
500.000 kr. sagde Niels 
Henrik Bornerup.

De ni legatmodtagere be-
skrives i faktaboksen her på 
siden. 

Så blev det jul i fonden
GAVEREGN: Traditionen tro støttede Grethe & Jørgen P. Bornerups Fond lokale kræfter med en halv millioner kroner

Thisted Lillebys formand Elisabeth Pedersen 
modtog lørdag 25.000 kroner i byggestøtte 
fra Bornerups Fond. Arkivfoto:

Den Kongelige Ballet optrådte ved Nors Sø i 2014. Næste sommer kommer den igen, og arrangørerne 
har da 25.000 Bornerup-kroner at gøre godt med.  Arkivfoto: Peter Mørk

Formand Niels Henrik Bornerup tildelte foruden penge hver legat-
modtager et eksemplar af trælastkoncernens jubilæumsbog. Her 
ses han ved en tidligere uddeling sammen med (fra venstre) Finn 
Jorsal og Carsten Lyngs. Arkivfoto: Ole Iversen 

 {Home Start, lokalafdeling Thy - 25.000 kr. 
I Home Start hjælper og støtter en række frivillige pressede og trængte småbørnsfamilier i Thy. Det 
sker ved regelmæssigt besøg af en frivillig, som derved  bliver en ven som familien kan snakke med og 
bede om hjælp og råd ,når det er nødvendigt. Ofte er det praktiske ting, familievennen bidrager med, 
men det kan også være af mere personlig karakter.

 {Ballet i Nationalparken - 25.000 kr. 
I sommeren 2014 fik flere tusinde Thyboer en fantastisk oplevelse ved Nors Sø, hvor natur og kultur gik 
op i en højere enhed. Muligheden kommer igen en sommeraften i juni næste år, hvor Den Kongelige 
Ballet atter gæster Nationalparken. For arrangørerne er der udfordringer ved, at der ingen entreind-
tægter er. Der skal bruges mange penge både til balletten og til en lang række praktiske ting i forbin-
delse med arrangementet.

 { Julepakker - 12.500 kr. 
Mange familier i Thy har ikke mulighed for at gøre bare en lille smule ekstra ud af julen. Her kan en ju-
lepakke til 750 kroner virkelig gøre en forskel. Thisted kommune udvælger modtagerne, mens en ræk-
ke private foreninger og organisationer betaler og uddeler julepakkerne. Fonden vil støtte, at endnu 
flere familier får en pakke til jul.

 { Thy Sangskole - 25.000 kr.

 { I 2019 og 2020 har Thy Sangskole, der blev stiftet i 2012,  samlet en lang række nye aktiviteter un-
der projektet “Kom så i sang”. Det skal være med til at sætte sang og musik på dagsordenen og bringe 
sangen nye steder hen overalt i kommunen, bl.a. i plejecentre, skoler, børnehaver, virksomheder og 
kulturhuse.

 {Mandagsklubben - 25.000 kr. 
Kronprinsparrets Sociale Pris blev i år givet til den sociale indsats Bydelsmødre, som hjælper isolerede 
kvinder med anden etnisk baggrund, med viden og forståelse for det danske samfund. I Thy har man 
noget, der ligner, nemlig Mandagsklubben, som hjælper ikke kun kvinderne men hele den udenland-
ske familie og før, den bliver isoleret. Klubben, hvor alt arbejdet udføres af frivillige, er en del af Røde 
Kors.

 {Agger Athlon - 25.000 kr. 
Agger Athlon er en tredages sportsevent for især sportsglade familier. Man kan deltage og konkurrere 
uanset niveau, for det er en idrætsfestival, hvor ideen er at få hele familien ud at dyrke sport sammen 
en hel weekend. Agger Athlon, der i 2020 har 10-års jubilæum, sker i samarbejde med en række lokale 
sportsklubber, som både stiller instruktører og udstyr til rådighed.

 { Lildstrand Landingsplads - 25.000 kr. 
For år tilbage blev Jyllands vestkyst omtalt som den rådne banan. Men den tid er for længst forbi og 
Cold Hawaii og Nationalparken har været med til at løfte vort område og gøre det kendt. Lidt længere 
mod nord gør ildsjæle et meget stort arbejde for at bevare og udvikle Lildstrand Landingsplads som fi-
skerlejets hjerte og et mål for et meget stort antal turister hvert år. I samarbejde med Museum Thy har 
man i år fremstillet og betalt nye plancher til et lille museum i signalstationen.

 {KFUM og K Børnefestival - 25.000 kr. 
Hvert andet år afholder KFUM og KFUK i Danmark en Børnefestival. I 2020 foregår den i Thy og er for 
børn fra hele Danmark. Festivalen vil have ca. 1.200 deltagere, hvoraf op mod 300 er ledere eller for-
ældre. Der er egenbetaling for deltagelsen i Børnefestivalen. Men udsatte børn og børn fra hjem, som 
ikke har midler til betaling af deltagerbetalingen, kan søge om en friplads hos deres lokale leder.

 { Thisted Lilleby - 25.000 kr. 
Thisted Lilleby er en tro kopi af Thisted bymidte anno 1950 - blot i en tiendedel størrelse. Her er der i 
dag cirka 90 huse, baggårde og beskyttelsesrum, som er opbygget autentisk ned til de mindste detal-
jer. Det er et kæmpearbejde, der her bliver udført af blandt andre håndværkere, som har nået pensi-
onsalderen, men som stadig har lyst til at bygge huse. Fondens udspring er Chr. Sørensens Tømmer-
handel, som med stor sandsynlighed har leveret byggematerialer til de huse, der bygges kopier af. 
Derfor finder bestyrelsen det  rimeligt at give lidt tilbage til det gamle Thisted, der nu bygges op.

FAKTA
DE FIK PENGE FRA GRETHE & JØRGEN P. BORNERUPS FOND 


