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Kunsten væltede
ind hos Mississippi
KULTURHUSET MISSISSIPPI i

Ashøje Plantage er også værd at besøg, når efterårets farver pryder området.
Arkivfoto: Hans B. Henriksen

Igen overskud i
Ashøje Plantage
Af Niels Hansen
niels.hansen@nordjyske.dk

DET BLEV til et lille overskud
på godt 6000 kroner for
2017, da regnskabet for anpartsselskabet Ashøje Plantage blev fremlagt på den årlige generalforsamling.
Anpartsselskabets formand
kunne derudover i sin beretning blandt andet fortælle, at
det på mange måder igen var
et ”normalt” år, da der ikke
havde været større storme og
at tyndingshugsten i skovarealerne går som det skal og at
selvskoverne nu er i gang
med områderne vest for det,
som bestyrelsen kalder ”hovedvejen” gennem skoven.

Skoven har dog stadig
plads til kunder, som selv vil
skove, da det er en meget
mere nænsom måde at drive
skoven på.
Formanden fortalte også
om problemerne med hærværk og at Thisted Kommune
var blevet spurgt om fremtiden for toiletbygningen.
På generalforsamlingen
blev der genvalgt til bestyrelsesmedlemmerne Ricky
Larsen, Carsten Hougaard
og Preben Bjerre.
Efterfølgende har Thisted
Kommune oplyst til Thylands Avis, at man er i gang
med at få fundet en løsning i
samarbejde med anpartsselskabets bestyrelse.

Hvidbjerg har inviteret
kunstnere over hele landet
til at deltage i Mississippis
årlige censurerede kunstudstilling, der har fernisering
lørdag eftermiddag 19. maj.
Udstillingen varer frem til
17. juni og der er åben for
udstillingen hver fredag, lørdag og søndag, samt alle helligdage.
Mange kunstnere havde
derfor sat kursen mod Thyholm da der var indlevering
til den censurerede kunstudstilling onsdag, torsdag og
fredag i forrige uge. Censureringen foregik lørdag og
søndag.
Geografisk er der kommet
kunst fra hele landet.
Der er indsendt kunst i følgende kategorier: maleri,
tegning, grafik, foto, keramik og blandform. Så det
bliver spændende at se hvor
mange af kunstværkerne der
kommer igennem censorkomiteens nåleøje.
Der var indsendt omkring
200 kunstværker af ca. 40
kunstnere, så det var et
hårdt arbejde, censorkomi-

Kappelvejs Værksted

teen har udført i weekenden. Der blev ført mange diskussioner frem og tilbage
før, man blev enige om hvilke kunstværker, der skulle
udstilles.
Censorkomiteen bestod af
Jon Gislason, billedkunstner
og tidligere underviser ved
Aarhus Kunstakademi, Helena Hedegaard, keramiker
og underviser ved Aarhus
Kunstakademi samt
Pia Möller-Light, billedkunstner fra Aarhus Kunstakademi.
I forbindelse med den censurerede kunstudstilling, vises en specialudstilling med
Niels Steen Sørensen, der
blandt andet vil udstille en
serie af hans croquis tegninger og Myrna Wølhk Vilbæk,
Aarhus, der er kolorist i ordets egentlige betydning.
Myrna Wølhk Vilbæk arbejder med både akvarel, tusch
og acryl.

Niels Steen Sørensen udstiller croquitegninger på en srlig udstilling. Pressebillede

nt hus lørdag den 3. juli, oplev spændende produkter,
er af farverige mennesker og få stillet sulten. Vi ses.

Skal bilen synes?
• Synsklargøring
• Egen synshal
• Gratis og uforpligtende tilbud

Til træ der skal gemmes
i generationer...
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Professionel
kvalitet

399,Kan tones i alle nuancer

- også når
træværket
tørster

Ring og få en snak med René

770 Vestervig
www.flugger.dk
KL. 16.00
-17, lør 9-12

Autoplus
Kappelvej 19 . 7790 Thyholm . Tlf. 97 87 87 48 . www.kvv.dk

Flügger farver
Husk det er os
med de GRATIS
farveprøver.

Vestervig Aps v/ Peter Jensen
Klostergade 9, 7770 Vestervig
Tlf. 97 94 13 91 - www.flugger.dk
Åbent man-fre 9-17, lør 9-12
T3214

Unikke gravsten, skulpturer og granitsøjler
• Vi bruger en selvlært flækketeknik, så den naturlige
farve og struktur i granitten bevares
• Vi bruger kun nordisk granit
• Det er ikke muligt at lave to ens

Tlf. 61 74 67 36 · thygranit.dk

