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Hans Clausen, som
har en vis tilknytning
til thyholm, deltager i
udstillingen med nogle
af sine portrætter af
mennesker, han har
mødt. Foto: mississippi
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Fernisering på forårets
store kunstudstilling
Foråret og kunsten kom til Thyholm i weekenden, hvor der
var fernisering på Mississippis nye udstilling.
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Jens Work kristensen
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HvIDbjerg: Der var fernisering på Mississippis forårsudstilling i weekenden.
Efter en veloverstået påskeudstilling med rekordbesøg kunne arrangørerne i lørdags melde klar med næste
udstilling, nemlig forårsudstillingen, som blandt andet
omfatter en stor skulpturel
udstilling af værker af Jeppe
Flummer, Århus.
- Der var omkring 30 besøgende til ferniseringen, fortæller Bruno Nordensgaard,
som er formand for den selvejende institution Thyholm
i Bevægelse, der står for kulturhuset Mississippi i Øster-
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gade i Hvidbjerg.
Han glæder sig over, at det
også var lykkedes at få flere
af de besøgende kunstnere
med på udstillingens første
dag.
- Mange af vores kunstnere
kommer langvejs fra. Det er
altid dejligt, når nogle af dem
møder op. Det giver sådan et
pust udefra, siger Bruno Nordensgaard.

Feriedreng i Oddesund

Ud over Jeppe Flummers
skulpturer kan man se værker af de fire billedkunstnere
Vibeke Jensen, Eugenia Olesen, Hans Clausen og Myrna
Wøhlk Vilbæk, der hver har
deres indgang til kunstens
verden. Hans Clausen har
en fortid på Thyholm, da han
først i 60’erne var sydslesvisk

feriedreng i Oddesund som
12-årig. Han grundlagde eget
atelier i Skørring gl. Skole på
Djursland i 1980.
Hans Clausen søger at virkeliggøre et maleri, der, uafhængigt af tidernes skiftende genrer, smag og motiver,
bevarer sin egen klarhed og
styrke. På denne udstilling
har Hans Clausen valgt at udstille ene portrætmalerier af
personer, som han har mødt.

Masser af farver

Vibeke Jensen kommer fra
Holbæk og arbejder med
rum som gennemgående
motiv.
Det kan være hendes egne
sindsstemninger, hun maler
ud i billedet, eller det kan være stemningen i et rum, der
bærer præg af, at mennesker

har brugt og levet i det.
Eugenia Olesen bor i
Ringkøbing, men stammer
fra Ukraine, og har gået på
kunstakademi i Kiev. Moderne abstrakt kunst har ingen
grænser, og det giver hende
mulighed for at skabe surrealistiske og visuelle objekter,
som ikke eksisterer i den virkelige verden. Myrna Wøhlk
Wilbæk er kolorist og opererer i et broget og omskifteligt
univers af udtryk – altid med
et vågent øje for den kraft,
farven besidder, når den tilføres lærred eller papir, fortæller arrangørerne i en pressemeddelelse. Udstillingen
kører frem til søndag 7. maj.
I hele udstillingsperioden er
der åben fredag, lørdag og
søndag, samt helligdage kl.
13.30-17.
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14.30: Voldhøjtræf. Foredrag
ved Ulla Voldbjerg, Tvis - ”Telttur
i Sahara”. Sted: Voldhøj Kirke
19.30: Teaterkredsen Limfjorden opfører ”Ondskaben” i

Et uheld - to
episoder
112

stine kjærside

stkj@dagbladetholstebro.dk

ODDesunD: En hændelse ved
hovedvejen udfor Oddesund
var søndag formiddag skyld i
flere sigtelser. Kort før klokken 11 kom en 33-årig mand
fra Hjerm i sydøstlig retning,
og stopper op for at lave et
venstresving. Det overser
bilisten bagved, en 38-årig
mand fra Thisted, som derfor kører op bag i manden fra
Hjerm. Ifølge politiet overså
han det, da han talte i telefon, mens han kørte. Da politiet ankom til stedet, satte
de en patruljebil på tværs
for at undgå færdsel på vejen,
så Falck kunne få plads til at
rydde op. Men det var der to
bilister, der overså. Først en
mand fra Aarhus på 61 og
dernæst en 48-årig kvinde fra
Thyholm, og de blev derfor
sigtet for ikke at efterkomme
politiets anvisninger.
- De skulle helt ud i rabatten for at kunne køre forbi, så
de burde ikke kunne overse
den, fortæller vagthavende
ved Midt- og Vestjyllands Politi, Lilian Jensen.

29-årig skal ikke
vise sig igen på
restauration
struer: En 29-årig mand har
fået forbud mod at vise sig på
en restauration i Struer igen,
fordi han var i besiddelse af
euforiserende stoffer.
Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.
Den 29-årige blev på restaurationen fundet i besiddelse af lidt hash, og politiet
valgte dernæst en ransagning hos manden. Her blev
der fundet mere hash samt
piller. Det vides ikke umiddelbart, om stofferne var til
eget forbrug, eller om de var
skaffet med henblik på videresalg, men manden blev
i hvert fald sigtet for besiddelsen samt forment adgang til restaurationen.

Indkøbstur kostede
6000 kroner

samarbejde med Struer Menighedsråd. Sted: Struer Kirke

tirsdag 10. april
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15.30: Netværkscafé. For alle
der har, eller har haft kræft.

Sted: Aktivitetscenter Struer,
lokale 6
19.30: Alliance Francaise
Vestjylland afholder foredrag:
”Pensée politique au Liban et
dans le monde arabe”. Sted:
Holstebro Gymnasium, lokale
110

struer: En kvinde mistede
fredag 6000 kroner på kort
tid. Den 77-årige kvinde var
fredag omkring klokken
15 på indkøbstur i Kvickly.
Hendes taske lå i indkøbsvognen, og da kvinden et
øjeblik var uopmærksom,
var tasken blevet taget.
Det var uheldigt, for i tasken lå forskellige personlige
kort, blandt andet kvindens
dankort, som der lidt senere
blev hævet 6000 kroner fra i
en automat.

