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Nyhedsbrev juni 2018 
Kære medlemmer og venner af Kulturforeningen Tinghuset! 
 
2017/18 har igen været en særdeles aktiv sæson. Hele 160 
møder, koncerter og arrangementer var der afholdt i 
Tinghuset i 2017. Hertil kommer den daglige undervisning 
af elever i Kulturskolen som også bidrager til liv i huset. I 
kulturforeningen er vi glade for at så mange har taget huset 
til sig og benytter det i det daglige. Siden renoveringen i 
2013 er aktivitetsniveauet bare steget og steget.  
 
Et af årets højdepunkter var koncerten med Peter A.G 
m/band i oktober. Koncerten var totalt udsolgt i løbet af 
kort tid og det er ikke sidste gang vi kommer til at arrangere 
koncerter med store kendte navne. Desuden er 
kammermusik koncerterne meget populære ligesom de 
månedlige sangaftner med skiftende lokale musiker og 
under ledelse af Niels Kraghede og Jette Sørensen også 
trækker fuldt hus hver eneste gang. Foreningen har også 
indviet et lille museum med spændende effekter fra 
arresten og retsvæsnet og vi har modtaget et stort antal 
lokalhistoriske billeder fra Fjerritslev, som nu pryder 
væggene i stuen og gangarealer.  
 
Tinghuset opnåede et tilskud fra SE Nyfors-fonden på hele 
75.000 kr. til nyt lydanlæg i retssalen. Lydanlægget har 
siden været flittigt brugt og har i den grad øget vellyden og 
den positive oplevelse som publikum og musikere får ved 
koncerterne i den smukt restaurerede retssal. Kassereren 
kan berette om tilfredsstillende resultat samt en betydelig 
fremgang af medlemsantal. Bidraget fra medlemmerne er 
af stor betydning for driften og aktiviteterne i Tinghuset.  
 
Flere af bestyrelsesmedlemmerne var ved årsmødet i april  
på valg og kun Jesper Lauridsen valgte ikke at modtage 
genvalg. I stedet blev Ulla Mølbæk, valgt ind på posten som 
sekretær. Bestyrelsen består således nu af: 
Per Gregersen, formand. Rene Hjørnet Jensen, 
næstformand. Palle L. Nielsen, kasserer. Jette Sørensen, 
sangaftner m.m. Niels Kraghede, bygningsudvalg, 
sangaftner. Ulla Mølbæk, sekretær. Alex Højmose, 
bygningsudvalg. 
 
Kommende større arrangementer i Tinghuset  
(Køb billet hos Rene’s vin og grønt eller reserver på 
musikperg@gmail.com):   
19/9: Koncert med Ghita Nørby og Lars Hannibal. 
9/10 Kammermusik, Trio med slagtøj fra Aalborg 
Symfoniorkester. 
 
 
God Sommer og tak for opbakningen!  
Mvh Bestyrelsen 
 
PS: Husk sange ved havet, ved bådhuset, Slettestrand 
Hver tirsdag kl. 20 i hele juli måned! 
 
 
 

 
 

 
 

 
Bestyrelsen pr 1/5 2018 (Jette N 
fraværende) 

 
Historiske billeder fra Fjerritslev 
overrækkes. 

 
Peter AG med band 

 
Museet blev indviet i juni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghita Nørby og Lars Hannibal optræder 
i Tinghuset 19/9 2018 
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