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HELTBORG: Lørdag eftermid-
dag 24. marts ferniserer 
Sydthy Kunstforening sin 
påskeudstilling på Heltborg 
Museum. Den kan ses frem 
til og med søndag 6. maj og 
viser malerier af Tho-
rupstrand-malerne Inge-
borg Thygesen, Anders Peter 
Simonsen og Gudrun Die-
mer, fortæller formand Poul 
Brandt, Thisted.

Han tilføjer, at der er tale 
om tre malere, som havde et 
nært forhold til Thy og Han-
herred samt til hinanden, 
efter at de havde mødt hin-
anden på kunstakademiet i 
København i 1930’erne, 
hvor de blev venner og der-
efter udviklede et livslangt 
venskab og arbejdsfælles-
skab.

1958 købte ægteparret In-
geborg Thygesen og Anders 
Peter Simonsen et hus-
mandssted i Thorupstrand, 
hvor de bosatte sig og indret-
tede sig med atelier og ud-

stillingslokaler. Gudrun Die-
mer tilbragte derefter lange 
perioder hos venneparret og 
udstillede sammen med 
dem.

Ingeborg Thygesen (1910-
86) malede enkelte figurbil-
leder og portrætter, men var 
fortrinsvis landskabsmaler. I 
motiver fra Thy og Norge ses 

et koloristisk temperament, 
hvis dramatiske farvespæn-
ding har karakteristiske fæl-
lestræk med nyere norsk 
malerkunst. Hun fandt sin 
inspiration udenfor i solen 
og blæsten og tolkede lyset 
og farverne med stride, tyk-
ke penselstrøg, idet hun gen-
nemmalede lærredet, hvor 

alt er i bevægelse, har rytme 
og farveglæde.

Anders Peter Simonsen 
(1907-70) malede portræt-
ter og interiørbilleder med 
stor koloristisk nerve. Især 
hans kvindestudier skal 
fremhæves. Hans foretrukne 
genre var således figurmale-
ri - ofte med konen som mo-
del, men også portrætter af 
folk fra egnen. Han fandt så-
ledes primært sin inspirati-
on indendørs.

Gudrun Diemer (1912-
99) arbejdede og eksperi-
menterede med varierende 
teknikker. Det gælder olie, 
pastel, tegning og monogra-
fik, hvor kunstnerens tem-
perament kommer til udtryk 
i en abstrakt ekspressioni-
stisk form. Hendes udgangs-
punkt var naturen og men-
nesker omkring sig.

W sydthykunstforening.dk

 { Ingeborg Thygesen, A. P. 

Simonsen & Gudrun Diemer

24. marts-6. maj på Heltborg 

Museum

Tre Thorupstrand-
kunstnere i Heltborg
VENNER: Gudrun Diemer mødte på Kunstakademiet ægteparret Ingeborg 
Thygesen og A. P. Simonsen og besøgte dem ofte i Thorupstrand

I den store udstillingssal, der engang rummede skolekøkkenet, viser Sydthy Kunstforening portrætter af A. P. Simonsen og landskaber af 
Ingeborg Thygesen.

I den gamle sløjdsal på førstesalen gælder det værker af Gudrun 
Diemer, som kunstforeningsformand Poul Brandt her er i gang 
med at hænge op.

Af Pernille K. Damsgaard
pm70@nordjyske.dk

HURUP: Hurup Hallerne 
har netop fået godkendt en 
ansøgning på 430.000 kro-
ner til udskiftning af det 
utætte tag over den store 
hal. I efteråret udskiftede 
man taget på sydsiden, da 
man troede, at det ville væ-
re tilstrækkeligt, og at den 
anden halvdel af taget 
kunne holde 5-6 år endnu. 
Det kunne det ikke, for i lø-
bet af vinteren begyndte 
det at dryppe ind til fare 
for idrætsfolkene og med 
risiko for råd i gulv og tag-
konstruktion. Derfor ind-
sendte formanden for Hu-
rup Hallerne, Erik Nielsen, 

en ansøgning om en akut 
økonomisk håndsrækning.

Projektet løber op i 
537.600 kroner plus 
moms, hvoraf hallen skal 
betale 20 procent selv. Den 
kommunale finansiering 
lander på 430.080 kroner - 
dog minus 80 kroner.

I løbet af efteråret og vin-
teren har man lavet flere 
småreparationer, og man 
har også ærgret sig over, at 
man ikke fik skiftet hele ta-
get på en gang.

Da pladerne på sydsiden 
blev skiftet i efteråret, løb 
det op i 590.000 kroner in-
klusiv moms.

Det oprindelige tag er 50 
år gammelt og lavet af as-
bestplader.

Nyt tag på  
Hurup Hallerne

Erik Nielsen, som er formand for Hurup Hallerne, har fået god-
kendt ansøgningen på 430.000 kroner til et nyt tag.  Arkivfoto 

THISTED: En 22-årig mand fra Nykøbing har fået en sigtelse på halsen efter 
han onsdag eftermiddag affyrede et kanonslag på haven i Thisted. Derudo-
ver fik den 22-årige også et bødeforlæg for at være i besiddelse af fem gram 
hash.

Morsingbo sigtet for kanonslag

HURUP: Sydthy Røde Kors 
bestyrelse har konstitueret 
sig med Kirstine Christen-
sen som ny forman. Hun 
efterfølger Bodil Helligsøe, 
der takkede af efter at have 
siddet i bestyrelsen i 17 år 
heraf 13 som formand.

- Bodil Helligsøe har 
gjort en fantastisk arbejde 
for Røde Kors og det er en 
velfungerende forening 
hun giver videre til den nye 
bestyrelse, lyder det fra 
den nye formand.

Helt slipper Bodil Hellig-
søe dog ikke tøjlerne. Hun 
forsætter nemlig som akti-
vitetsleder for besøgstjene-
sten og landsindsamlin-
gen.

Den øvrige bestyrelse 
har konstitueret sig såle-
des:

Næstformand Bodil 

Wulf-Larsen, Kasserer, Jyt-
te Christensen, Bente Ve-
stergaard som regnskabs-
mæssig assistance, Sekre-
tær, Lene Jeppesen. Øvrige 
bestyrelsesmedlemmer er 
Lilly Andersen, Else Olsen 
og Henny Pedersen.

Åse Nielsen og Jørgen 
Kjeldsen er hhv. første og 
anden suppleant.

Ud over de allerede 
nævnte er følgende valgt 
som aktivitetsleder:

Jytte Christensen, Bente 
Vestergaard (aktivitetspul-
je), Lisbeth Nielsen (bu-
tik), Hanne Tang (integra-
tion), Else Olsen (første-
hjælp), Jytte Christensen 
(ferielejre) samt Annelis 
Pedersen, Ellen Vilsgaard 
og Vita Holmgaard (nørk-
lere).

Konstituering i 
Sydthy Røde Kors


