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AALESTRUP: Torsdag 
1. december får Aalestrup 
Kirke stort besøg i mere 
end én forstand. 

Det er nemlig dagen, 
hvor Filharmonisk Kor 
fra Aalborg, under ledelse 
af Mathias Geiger, gæster 
kirken. 

Koret er stort både i an-
tal med ca. 30 sangere, og i 
repertoire. 

Filharmonisk Kor er et 

ambitiøst kor, der ønsker at 
arbejde på et professionelt 
niveau, hvilket stiller krav 
til korets medlemmer med 
hensyn til såvel teknisk 
kunnen som engagement.

Udover de store kon-
certer med Aalborg Sym-
foniorkester laver koret 
også mange koncerter i 
eget regi, hvor der bl.a. er 
mulighed for at præsentere 
musik i lettere stilarter.

Til julekoncerten i Aale-
strup Kirke vil koret forkæ-
le tilskuerne med et bredt 
program bestående af et 
par motetter samt ældre og 
nyere julesange og salmer 
fra forskellige lande. 

Selvfølgelig vil der også 
være velkendte danske ju-
lesalmer, og afslutning er 
fra Händels Messias.

Undervejs vil der være 
indlagt et par fællessange.

Stor koncert i Aalestrup
Filharmonisk Kor fra Aalborg giver julekoncert i Aalestrup Kirke 1. december.

AALESTRUP: Martin 
Hejlskov Thomsen fra Aa-
lestrup er genvalgt som 
forperson for KFUM og 
KFUKs hovedbestyrelse. 

Det skete ved de to spej-
derforbunds landsmøde i 
weekenden. 

Martin Hejlskov Thom-
sen glæder sig til at fort-
sætte bestyrelsesarbejdet, 
hvor han vil have fokus på 
fortsat at udvikle KFUM 
og KFUK som en levende 
organisation, der er rele-
vant for børn og unge. 
- Det er KFUM og KFUKs 
opgave at møde børn og 
unges behov, og give dem 
livsmod og handlemulig-

Ny forperson 
fra Aalestrup

heder i forhold til tro og 
samfund. Børn og unge 
skal i KFUM og KFUK 
opleve at være en del af  et 
åbent, vedkommende, trygt 
og meningsfuldt fællesskab, 
hvor de kan være sig selv og 
samtidig gøre noget for an-
dre, siger Martin Hejlskov 
Thomsen. 

Han har siddet i hoved-
bestyrelsen siden 2018, og 
har i den seneste periode 
stået i spidsen som forper-
son. 

Sammen med hovedbe-
styrelsen har han været med 
til at træffe store beslutnin-
ger om organisationens 
fremtid.

Han er opvokset og be-
gyndte i KFUM i Aale-
strup, i dag bor han i Aar-
hus.

Martin Hejlskov Thomsen fra Aalestrup er  genvalgt som forperson 
for KFUM og KFUKs hovedbestyrelse. (Foto: Magnus Najbjerg) 

Af Hanne Monrad

AALESTRUP: Sædvanen 
tro er der igen holdt Skum-
ringsaften i Knabergården 
i Aalestrup. Foreningen 
Norden og Aalestrup Bibli-
otek stod for det stemnings-
fyldte arrangement, og bib-
liotekar Mette Drejer, bød 
publikum velkommen.

Formanden for Forenin-
gen Norden, Kirsten Bol-
lerup, oplyste, at det var i 
1998, man havde den første 
”Skumringsaften” i Aale-
strup. De første år var det 
”Visens Venner” fra Aal-
borg, der stod for den mu-
sikalske underholdning. Så 
i år kunne man fejre 25 års 
jubilæum.

Første punkt på aftenens 

program var oplæsning af 
en skønlitterær tekst.
- Ud fra temaet ”Natur 

i Norden” læste Anders 
Nielsen, Foreningen Nor-
den, op fra bogen ”Åle-

Stemning i Aalestrup
i stearinlysenes skær
God tradition i Aalestrup blev afviklet for 25. gang

evangeliet” af  svenske Pa-
trik Svensson, om hvordan 
ålen bringer en søn og hans 
far sammen. Samtidig er 
det en bog om ålens my-
stiske liv, som kan sam-
menlignes med menneskets 
skæbne, liv og død.
- Naturen er mangfoldig 
og rig her i vores hjørne af 
jorden, og kærligheden til 
naturen har en stor plads 
i vores kultur og litteratur, 
sang og musik, siger Kir-
sten Bollerup.

Musik og fællessang
De to lokale, dygtige og 
kreative musikere, Ejner 
Noe og Lars Refsgaard, 
stod for den musikalske del 
af  aftenen sidste år, og gjor-
de det så godt, at de blev 
genengagerede til dette års 
Skumringsaften.

De to musikere spillede 
til fællessange og temaet 
omkring sangene var nordi-
ske sange, hvor især vandet/
havene havde spillet en stor 
rolle.
- Havene deler os og samler 
os, sagde Ejner Noe, som 
også fortalte om mange 
gode oplevelser i de nordi-
ske lande.

Der blev sunget udvalgte 
sange fra Højskolesangbo-
gen, som blev krydret med 
smådrillerier de to imel-
lem, og Ejner Noes egne 
tanker og betragtninger i 
forbindelse med aftenens 
tema.

En af  sangene var en 
overraskelse. Ejner Noe 
fortalte. at han havde været 
så heldig (dygtig!) at vinde 
en konkurrence, udskrevet 
af  Aulum-Vindum- Vind 
Valgmenighed, om at skri-
ve en sang. Sangen, som 
Ejner Noe har skrevet hed-
der ”Lysglimt i dråben” og 
er en meget fin melodi og 
tekst.

I pausen blev der serveret 
ost og kaffe, og derefter var 
det Kulturrådet, som skulle 
uddele årets Rosepris.

Sidste års modtager af 
prisen Lis Haugaard, Te-
strup, præsenterede årets 
modtager, Hanne Kudahl, 
Vesterbølle, som udover 
æren, fik diplom, gavecheck 
og blomster.

Kirsten Bollerup run-
dede den hyggelige aften af 
med en tak til de medvir-
kende og alle der var mødt 
frem.

Let Svær

Sudoku 11  -  Easy

2 6 1
7 9 2 5

1 5 2
3 8 4

2 7 6
8 2

8 9
7 6 4

5 1 6 3 9

Sudoku 12  -  Easy

4 5 6
4 7 8 5

5 8 1 7 3
9 3 1 8 7

2 3
7 1

4 7
7 1 6 2 5

4 2 6 9

Created by S Udoku-7-

Sudoku 11  -  Hard

2 3 9 1
3

9 4 1
5

1 8 4
5 7 3

6
9 4 6 2

8 1 5

Sudoku 12  -  Hard

1 8 6
7 4 5 9

2 7 3 4
7

8 4 6 9
3 2 7 8

1 6
2

Created by S Udoku-7-

SUDOKU

UGE 47-2022

Mange var mødt frem for at være med til den hyggelige aften, hvor Lars Refsgaard og Ejner Noe 
stod for den musikalske del.

Anders Nielsen læste op i stearinlysenes skær.

ET RIGTIGT GODT TILBUD

KOPI-PAPIR
En pakke (500 ark)

53,-

Borgergade 17 • 9620 Aalestrup • Tlf. 98 64 12 55

En kasse (2500 ark)

250,-
Himmerlands Tryk A/S

Priserne er inkl. moms


