
 

Hundelev Seniorklub har haft et forrygende 
efterår 2019 

 
 Der har været en god tilslutning til arrangementerne - ca. 30 deltagere pr. gang. 
 
Den 28. august var vi så kun 13 på ”Kør selv tur” til Hune, for at se på Papirkunst. 
Vi startede med kaffe i Hune Bageri, hvor vi fik boller og lækker lagkage. Inden vi 
skulle på en guidet rundtur i papirkunstens verden, med indehaveren Karen Bit 
Vejle. Meget spændende fortællinger om de forskellige og fantastiske papirklip. 
Det skal ikke blot fortælles, det skal ses.  
Karen blev ramt af sjælden hjernesygdom: Papirklip blev hendes vej tilbage til 
livet. 
Karen Bit Vejle bliver for ti år siden ramt af en alvorlig sygdom og må stoppe 
lynkarriere på norsk tv og har ikke kræfter til at være mor for sine tre børn. Men 
midt i mørket vokser en kunstner frem, og hun er i dag verdensberømt for 
papirklip. Se mere på nettet og medsendte billeder. 
 

 

 



 

Hendes mors brodersaks 
 

_________________ 
 

Den 11. september, havde vi vores traditionelle hyggedag, med spil og et par 
whisthold og selvfølgelig kaffe. 
 

__________________ 
 
Den 25. september havde vi besøg af Ernest Trillingsgaard fra Ålborg, hvor han 
fortalte om sit spænde liv. 
Ernst Trillingsgaard (født 27. marts 1940 på Jegindø) der var direktør for Aalborg 
Kongres og Kultur Center indtil 2017. 
 
Af uddannelse har han en højere handelseksamen fra 1965. Fra 1961 til 1963 var 
han forretningsfører i Vildsund Dyrepark og blev som nyudsprungen student 
volontør i Unilever i Bremerhaven i 1965. Tilbage i Danmark blev han direktør for 
Holstebro-Hallen i 1965. Han etablerede Holstebro Revyen i 1969, og ledte den 
sammen med hallen til 1985, hvor han blev direktør for Aalborg Kongres og Kultur 
Center. I 1990 skabte han Aalborg Vinterrevy, som han også er leder af.  

I foredraget ”Mit livs eventyr / Stjerner jeg har mødt” giver han et unikt indblik i et 
fantastisk liv i en kulørt verden fyldt med store kulturpersonligheder, rockstjerner 
og internationale artister. Foredraget krydres med fotos og sjove anekdoter om 
Ernst Trillingsgaards glorværdige karriere i dansk showbizz, der blandt andet tæller 
næsten 4.000 teater og musikforestillinger samt 80 revyer. 

En alsidig herre, der insisterer på at præsentere ballet for nordjyderne, men som 
også har skabt et fiskermuseum på Jegindø. En mand, der altid er god for 
en historie eller to, og den eneste, der kunne få Dirch Passer til at spille revy uden 
for København. Siden 1985 har han været kunstnerisk konsulent for Cirkusrevyen, 
og fra 1985 til 2002 var han formand for Danske Koncert- og Kulturhuse; fra 2002-
2006 næstformand.  

Som det eneste sted i verden kan Aalborg Kongres & Kultur Center med stolthed 
præsentere en helt unik park med syngende træer. De Syngende Træer består af 
85 Fuglekirsebærtræer med tilhørende musikstandere 
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Siden midten af 80'erne har store berømtheder plantet et træ i Aalborgs smukke 
bypark, Kildeparken. En helt unik og anderledes idé som Aalborg Kongres & Kultur 
Centers tidligere direktør Ernst Trillingsgaard står bag, og som blev en realitet 
tilbage i 1987, hvor sir Cliff Richard plantede det første træ, som starten på det, 
der dengang blev kaldt Kunstnerparken. Ernst Trillingsgaard plantede selv træ nr. 
91 da han stoppede i 2017. 

Han er stifter af og formand for bestyrelsen for Jegindø Fonden til Bevarelse af 
Gamle Redskabshuse på Jegindø og stifter af Jegindø Museum fra 1988. Desuden 
er han medudgiver af Harboørefolk på Jegindø (1985).  

Han har været formand for bestyrelsen for Nordisk Koncerthusråd fra 1996-2014.  

Fra 2002 til 2009 har han været honorær konsul for Luxembourg.  

Han har modtaget det Polske Fortjenstkors. 

Anerkendelser: 

 1988: Merkonomprisen 
 2000: Det Obelske Familiefonds Særlige Hæderspris (for sin betydning for 

dansk kulturliv) 
 2005: Aalborgmanden 
 2006: Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen 
 2009: Dansk Eksportforenings Initiativpris 

_______________ 

Den 9. oktober havde vi ”Strandby Bælsene”. 32 mænd med sømandsmusik og 
gode historier. Her var vi igen omkring 40, der havde en forrygende oplevelse, hør 
videoen  

________________ 

Den 23. oktober havde vi BANKO hvor vi selv havde en pakke med  

________________ 

Den 6. november havde vi besøg af Kirsten Nielsen der fortalte om ”Allerup 
drengene” eller banden...  

Beboerne på Allerup Østergaard 
På Østergaard i Allerup, tæt ved bakkerne, boede i første del af 1900 tallet 
familien Christensen, hvis kvindelige overhoved - som en anden Ma Dalton - 
styrede en røverbande, der bestod af hendes 4 sønner, Niels Christian (kaldet 
Klik), Jens Peter (kaldet Pimp) og tvillingerne Morten Marinus og Hans Peter 
Martinus. 
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Moderen skabte sig en bande af sine egne sønner - manden var et fredeligt væsen 
som ikke deltog i ulovlighederne. 
Det begyndte med at de stjal æg i andre folks lader og hønsehuse, og det endte 
med en uhyggelig lang skala af forbryderregistret: tyveri, hæleri, krybskytteri, 
brandstiftelse, assurancesvig, falsk forklaring for retten og sikkert meget mere. 

Til trods for at familien havde et godt, veldrevet landbrug, og ikke var bange for at 
skaffe sig det nødvendige på ulovlig vis, blev de med tiden fattigere og fattigere, 
da de mange ulovligheder ofte førte til store bøder, udover fængselsstraffe. Til slut 
forsøgte de at få forsikringssummen for gården, som de selv nedbrændte - men 
blev afsløret for assurancesvig af Marinus kæreste, Ane Marie, der følte sig 
forsmået. De 4 brødre blev sat fast, og alle i den lille by åndede lettet op. Moderen 
var på dette tidspunkt (1932) død. 

Bandens foretrukne skjulesteder i Allerup Bakker, en sted dybt inde i Stagsted 
Skov, hvortil få kunne finde hen, når drengene forsvandt i skoven efter et tyveri 
eller røveri.  

_________________ 

Onsdag den 20. november havde vi en rigtig fin kør selv tur til ”Kulturparken” i 
Hune. Vi var 19 der startede med Gløgg, Kaffe og æbleskiver, hvor den fantastiske 
julebelysning så var tændt, og der var mulighed for at handle juleting hvis man 
manglede en nisse  Se billeder 

_________________ 

Den 4. december var vi 70 til juleafslutning i Seniorklubben, vi havde som det kan 
ses på billederne Helge tog og som også kom i Løkken Folkeblad, vi en rigtig god 
afslutning på året med god mad fra SuperBrugsen i Løkken, og god julemusik. 
 
GODT NYTÅR 
 
Hundelev Seniorklub 2020 starter onsdag den 15. januar med Hyggedag.  
 

Vi glæder os til at se jer   
 
 


