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Nyhedsbrev September 2016 
Kære medlemmer af Kulturforeningen Tinghuset! 
 
Så er der kommet en hel del spændende arrangementer i kalenderen, som vi håber I har lyst at deltage i. 
Husk at du altid på vores hjemmeside www.tinghuset.net kan orientere dig om hvad der foregår, her er 
også en kalender med alle arrangementer listet efter dato. 
 
Vi starter allerede på lørdag. Her vil Mogens Gade åbne kunstgruppen Silikones Fernisering. 
ALLE er velkommen og der er gratis adgang  
 

LØRDAG 3/9 kl. 14.00 
Fernisering Kunstgruppen SILIKONE, åbningstale v. Mogens Gade. 
 
Tinghuset har inviteret Kunstgruppen Silikone til at udstille i det smukke kulturhus i 
Fjerritslev. Kunstgruppen er en lokal forankret forening i Jammerbugt og består af cirka 30 
medlemmer, som er engageret i at udtrykke sig kunstnerisk – det være sig billedligt, 
keramisk, skulpturelt, fotografisk m.v. 
 
Værker af 10 kunstnere fra Kunstgruppen vil således pryde husets vægge i perioden fra den 
3. september til den 26. oktober. 
 
Gratis adgang! 
 

Tirsdag 6/9 kl. 19.00 
SANGAFTEN 
Velkommen til sæsonens første sangaften. Niels Kraghede synger for, Jette Sørensen har som sædvanligt 
bagt, og denne gang er det Per G der spiller klaver. 
Velkommen, Gratis adgang (kaffe+kage kr. 15) 
 

Torsdag 8. september kl. 19 
“Huse med historie i Fjerritslev”, foredrag med billeder 
 
Oplev Ejgil Bodilsens spændende fortælling og billeder. 
Selv om Fjerritslev aldrig blev mere end en forholdsvis stor stationsby, har 
den på mange måder et præg af købstad. Gennem årtierne siden 
jernbanens fremkomst i 1897 har Fjerritslev ofte været benævnt som Han 
Herreds hovedstad, ikke mindst på grund af statslige funktioner som 
tinghus og dommerkontor. 
..Læs mere på www.tinghuset.net  
 

Lørdage 17/9, 1/10, 15/10 Kl 11-15 
ÅBENT HUS, Kunstgruppen “SILIKONE” udstiller værker af lokale kunstnere. Gratis adgang. 
 
VEND…. 
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Tirsdag 27/9 kl. 19-21 
Foredrag med Ernst Trillingsgaard. 
Billetter købes hos Rene’s vin og Grønt eller ved indgangen hvis der er 
plads.  
 
 
 
 

Torsdag 29/9 
Folkeuniversitetet: Foredrag ved professor Jørn Lund:  Vort danske sprog. 
Tilmeld her: http://www.fuihh.dk/  
 

Tirsdag 25/10 kl 19. 
Folkeuniversitetet i Han Herred: Foredrag ”Den danske kaffehistorie”   

eller ”Nydelsesmidlernes Danmarkshistorie” ved dr.phil. Annette Hoff, seniorforsker ved Den Gamle By, 
Århus . 
Tilmeld her: http://www.fuihh.dk/ 
 
 

Torsdag 27/10 kl. 19. 
Kammermusik med Judith Blauw og Træblæser Trio fra Aalborg Symfoniorkester.  

 
Nærmere info kommer. 
 
 
Med venlig hilsen 
Pva. bestyrelsen 
Per Gregersen 
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