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Bakker og bjerge i Rold
Thyholm Løbe- og Cykelklub har været
på træningstur i ukendt terræn.
MOTION

AP Christensen

apll@folkebladetlemvig.dk

Censureringen omfattede værker fra omkring 40 kunstnere.
Pressebillede

Kunsten væltede
ind hos Mississippi

Mississippis censurerede udstilling viser værker fra
hele landet. 40 kunstnere havde indsendt værker.
KULTUR

foregik lørdag og søndag.

HVIDBJERG: Kulturhuset Mississippi i Hvidbjerg har inviteret kunstnere over hele
landet til at deltage i Mississippis årlige censurerede
kunstudstilling, der har fernisering lørdag 19. maj kl.
14. Udstillingen varer frem
til 17. juni og der er åben
for udstillingen hver fredag,
lørdag og søndag kl. 13.3017, samt alle helligdage.

Geografisk er der kommet kunst fra hele landet.

Mange kunstnere havde sat
kursen mod Thyholm da
der var indlevering til den
censurerede kunstudstilling
onsdag, torsdag og fredag i
forrige uge. Censureringen

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, censorkomiteen
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, Helenaa 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.

Hver dag...

2 valgfrie
brød

45,-

Thyholm Løbe - og Cykelklub bruger også den årlige fællestur til
socialt samvær og hygge.

alle de svedende Thyholmere. Rold Skov er et meget yndet sted for udflugter og motionister med velafmærkede
stisystemer og udfordrende
mountainbikeruter.
Ekstra bonus var, at man
kunne fylde vanddunkene
op på turen ved nogle af de
smukke naturlige kilder i
skoven.
I løbet af året afholder
Thyholm Løbe- og Cykelklub en række arrangementer, hvor mange af medlemmerne frivilligt stiller op igen
og ingen for at servicere andre. Det er hele fundamentet for, at det kan lykkes.
Denne træningsweekend
forsøger klubben at give
medlemmerne lidt igen.
Formand for Thyholm Løbe- og Cykelklub, Steen Mogensen, fortæller:
- Den her weekend bygger
vi op efter vores motto om,
at det skal være sjovt, seriøs
og socialt. Det forsøger vi jo
faktisk at efterleve året rundt,
men når vi hiver folk væk
hjemmefra, når vi får lidt
godt mad og drikke samt en
hel del hygge under og efter
træningen i denne weekend
har vi tid til at komme hinanden ved på en hel anden
måde. Det er godt for vores
medlemmer, og det er godt
for klubben som helhed.
Det er endnu ikke besluttet, hvor turen går hen næste år. Men forslagene er begyndt at tikke ind.
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♥ 10 års erfaring med ultralydsscanning
♥ Hjemmebehandling i HELE Struer Kommune
♥ Vi benytter nyeste forskning og træningsmetoder indenfor bækkenbundstræning
♥ Holdtræning for ryg, nakke og skulder – alle hold udføres af autoriseret fysioterapeut
♥ Certificeret i udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS)
♥ Diagnosebestemt bassintræning
Vi assisterer i
♥ Individuel træning og behandling
udredning og
♥ Masterclass GLAD terapeut
diagnosticering
♥ Samarbejde med Ældresagen
på Falck Lægehus
♥ Chokbølgebehandling
Thyholm
♥ Specialist i DONJOY knæskinner
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Niels Steen Sørensen udstiller
en serie af hans croquis

NORDJYLLAND: En god flok
medlemmer fra Thyholm
Løbe- og Cykelklub har været på ukendt terræn i weekenden.
De neon-gule løbejakker
og de rød-sorte cykeljakker
bliver normalt flittigt luftet på Thyholm og omegn,
men én gang om året afsættes en hel weekend til masser

af motion og socialt samvær
på en anden egn. Sidste år var
det Mols Bjerge, og i år var
det Rold Skov. Konceptet var
det samme: Fællestræning
om formiddagen i den foretrukne motionsform - løb,
mountainbike eller gang - og
efter fælles frokost var der alternativ træning, hvor man
kunne få lov til at prøve en
anden motionsform.
Rold Skov bød sig til fra
allerbedste side. Moderate
temperaturer og delvis sol til

