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skuespiller jens Arentzen flankeret af Per ”video” Rasmussen og Peter Bruun til premieren i Brørup Bio. Peter Bruun 
medvirker i filmen, mens Per Rasmussen er far til filmens fotograf Oliver Bruun Rasmussen. Foto: Martin Ravn

Filmfotograf Oliver Bruun Rasmussen og hans mormor, kirsten 
Bruun, som var lokal tovholder på klyngefilmen.  
Foto: Martin Ravn

jens Arentzen overnattede i ”Chr. sørensen-værelset” på 
Postgården i Holsted By. - Fremragende - ikke bare en kasse, 
som så mange andre hoteller, men her er hvert værelse unikt og 
med sin egen historie, siger skuespilleren og foredragsholderen. 
Foto: steen Rasmussen

Brørup Bio rullede den røde løber ud til premieren på den nye 
klyngefilm. Foto: Martin Ravn

Indvortes brug
steen Rasmussen 
sra@jv.dk

brØruP: Film skal ses i biografen, 
så selvfølgelig skulle den nye film 
om Hærvejsklyngen - samarbej-
det mellem Hovborg, Lindknud, 
Bække, Gjerndrup og Gesten - ha-
ve premiere i Brørup Bio. I går ef-
termiddag rullede biffen den røde 
løber ud, og omkring 100 borgere 
mødte op for se og vurdere den 
nye film.

- Og det er jo en fantastisk film, 
lød skuespiller Jens Arentzens 
dom, lige efter han havde set re-
sultaterne - der findes nemlig to 

varianter, den korte til de hurtige, 
og den lange til de grundige, og 
premieregæsterne fik begge at se.

Jens Arentzen lægger ikke alene 
stemme til den lange udgave. Han 
kaster også stjernestøv over pro-

duktet. Som de, der er gamle nok, 
vil huske, er han med i Matador, 
nemlig som bankdirektør Varnæs' 
voksne søn, Ulrik.

Film tager dig med på rejse
Hans tekst i filmen er dog endnu 
ældre. Den tager sit udgangspunkt 
i Harald Blåtand, som man anta-
ger besøgte Klebæk Høje ved Bæk-
ke for godt 1000 år siden. I al fald 
fortæller en runesten, at Ragn- 
unge Tue satte et minde for sin 
mor i Klebæk nord for Bække. Der 
findes en også runesten med nav-
net Ragnunge Tue i Jelling, hvor 
Harald var konge, så mon ikke 
han har besøgt Ragnunge Tue på 
Højene.

Filmen tager derefter tilskuer-
ne med på en rejse rundt i de fem 
Klyngebyer og op gennem tiden 
til vore dage. Masser af drone-film 
viser egnen i efterårets smukke, 
gyldne kulører. Den blev optaget 
i oktober, hvor vejret var næsten 
sommerligt.

Lokal speak
Kirsten Bruun, som har skrevet 
teksten til den lange film, for-

tæller, at Klyngefilmene først og 
fremmest er tænkt som intern in-
formation til borgerne i Klyngen, 
så de kan blive opdateret på, hvil-
ke seværdigheder, spisesteder og 
overnatningsmuligheder der er i 
de fem landsbyer.

- Nogle kender måske ikke Kle-
bæk Høje og Vittrup Baun og ved 
måske ikke, hvad Københavner-
plantagerne og Enghave Natur-
park er for noget. Det får de alt 

Et stænk af Matador 
i ny Klyngefilm
Hærvejsklyngens turistfilm findes i to - snart tre varianter.  
Den lange version er indtalt af skuespiller Jens Arentzen.

CC   
det er jo en fantastisk  
film.
jens ARentzen,  
skuesPilleR 
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navneredaktionen Pia F. Mortensen 7211 4265
Har din nabo fødselsdag? er din genbo blevet forfremmet? eller har du andet navnestof, du synes 
skal i avisen? Jeg tager imod både færdige navneomtaler og tip til nyheder. Medsend eller vedhæft 
et foto af personen, du ønsker omtalt. Det er naturligvis gratis at få mærkedage, nekrologer, min-
deord og omtaler af navnenyheder med på MennesKer-siderne. Mail til: mennesker.vejen@jv.dk

vejen
05.30-22: Vejen idrætscenter: 
svømmehal/Helse (tjek: www.
vejenic.dk)
05.30-22: Vejen idrætscenter: 
Motionscentret.
08-16: Vejen, Knudepunktet: 
Åbent for aktiviteter.
09-12: Vejen, Billingland: arbej-
dende værksteder i Vejen Miniby.
09-09.45: solhøj, andst: siddende 
dans og gymnastik.
09-11.30: Vejen, Huset, Øster-
gade 2: Godmorgen Vejen, for-
middagskaffe.
09.30-11.30: Bække, Lindecen-
tret: Knipling på tagskægget.
09.30-11.30: askov, Birkely: Vi 
klipper og klistrer.
10.00: Vejen sognegård: Fore-
drag, aoF
10-17: Bække Genbrug, KFUM’s 
soldatermission
10-18: Vejen Lokalhistoriske arkiv 
10-14: Vejen, Kærdalen: Caféen 
er åben.
10-12: Bække, ved Lindecentret: 
Krolf for unge og ældre.
10-16: Vejen Kunstmuseum.
10-18: Vejen Bibliotek er åbent.
12-18: Vejen Genbrugsplads.
13-14.30: Basen, askovvej 7, 
Vejen: Åben rådgivning om stof-
misbrug
13-17: askov, Birkely: Kortspil.
13.15-13.45: Læborg, foran for-
samlingshuset: Bogbus. 
13.30: Vejen idrætscenter, 
kroketbanen: askov-Vejen Krock-
etklub.
14-16: Bække, ved Lindecentret: 
Krolf eller andre aktiviteter.
14-16.30: solhøj, andst: Kortspil.
14-14.30: Bække, p-plads overfor 
Brugsen: Bogbus. 
19.00: LKJ Biler, Vejen: General-
forsamling, Vejen Venstre

BRØRUP/HOLsted
05.30-21.30: Brørup Hallernes 
Motionscenter
07-18: Brørup, Genbrugspladsen
09-11.30: Brørup, Fredenshjem: 
Åbent værksted.
09-17: enghave naturpark, 
Gjerndrup
10.30: Blomsterengen, Holsted: 
Dans
13-19: Holsted Bibliotek: Betjent 
åbningstid
14-18: Brørup Bibliotek: Betjent 
åbningstid
14-16: stenderup iF: Billard i 
forsamlingshuset.
14-21: Brørup Bowlingcenter.
18.00: Holsted, Holsted: Løbe-

træning.
19.00: Føvling Forsamlingshus: 
Generalforsamling
19.30: Fredenshjem, Brørup: 
syng sammen

RØddInG
Rødding Centret: svømmehallen 
(tjek: www.rcentret.dk)
Hygum Hjemstavnsgård: efter 
aftale
06-21.30: rødding Centret: Moti-
onscenter.
09-15: rødding aktivitetshus, 
Østergade 28: Åben for aktivi-
teter.
09.30: rødding Højskole: Med 
Lykke-Per mod lyset
09.30-12: skodborg Hjem-
stavnsarkiv, søndergade 2: 
Åbent
10-17: Lintrup, Welling Landsby-
museum: Åbent
10-21: rødding Centret: Bowling.
12-18: rødding, Genbrugsplad-
sen.
13-17: rødding Bibliotek, betjent 
åbningstid
13-17: Jels Genbrug, KFUM’s sol-
datermission
15-15.45: skodborg, P-plads 
overfor Dagli' Brugsen: Bogbus-
sen 
16.30-17.30: Jels, foran super-
Brugsen: Bogbussen 
17.45-18.15: Ø. Lindet, ved Lands-
byhuset: Bogbussen 
18.45-19.15: sdr. Hygum, P-plads 
ved spar: Bogbussen 
19.00: Hotel rødding: Generalfor-
samling, Venstre
19.00: Konfirmandhuset, skod-
borg: Generalforsamling, aktive 
Kvinder
19.30: skodborg Vesterkro: Gene-
ralforsamling, Vandværket
19.30: rødding Centret: Mød 
kulturminister og eU-kandidat 
Mette Boch, La
19.30: Københoved Forsamlings-
hus, Generalforsamling, Venstre

RØddInG BIO
14.00: Lykke-Per
19.00: Green Book
19.15: Vogterne

vAGteR
Lægevagten: 70 11 07 07
vejen Apotek: 75 36 08 88
Holsted Apotek: 75 39 32 11
Brørup Apotek: 75 38 10 02
Politiet vejen: 75 36 14 48
Falck: 70 10 20 30
Offerrådgivning: 25 50 66 90

Få dit arrangement med
Send en mail til redaktionen

det  
sker

tæt på eller langt fra! et par gutter fik hele 
cowboyrækken for dem selv, da der søndag 

eftermiddag var premiere på  
klyngefilmen i Brørup Bio.  

Foto: Martin Ravn

Formand for Hovborg UIF thomas Matthesen bød velkommen til 
premieren på klyngefilmen i Brørup Bio. Foto: Martin Ravn

Omkring 100 borgere mødte op til premieren på klyngefilmen i 
Brørup Bio. Foto: Martin Ravn

sammen at vide i filmen og kan så 
fortælle andre om det. Vi har rig-
tig meget at byder på, ikke mindst 
når vi lægger det hele sammen, si-
ger Kirsten Bruun.

Den korte filmversion er 
speaket af de lokale Steffen Dam-
kjær, Bække, Mira Bang, Gjern-
drup, Jørgen Jørgensen, Hovborg, 
Aksel Storm, Lindknud og Aksel 
Pihl, Gesten. 

Midt på ugen bliver filmene of-

fentliggjort på Landsbyklyngens 
og filmselskabet Bird Eye Pictures 
hjemmesider, hvor både lokale  
og turister kan orientere sig om 
herlighederne i Klyngen. Der er 
desuden ved at blive lavet en to-
minutters version med engelsk 
tekst målrettet mod udenlandske 
turister.

Og så var der kaffe og lagkage til 
premieregæsterne.

LÆBorG: Ivar Esager og Steen Nielsen blev på generalfor-
samlingen i Læborg Lokalråd genvalgt til bestyrelsen.

Den består desuden af John Jacobsen, Orla Hansen og Li-
se Lotte Lund. 

Therese Christensen blev genvalgt som suppleant.

Genvalg i Læborg Lokalråd


