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 En helt fantastisk aften med THESSINK og MØLLER i Ølsted Sognegård. 

Ølsted Sognegård var forleden aften fyldt til allersidste plads, da de to herrer: Hans Thessink og Knud 

Møller gav en helt enestående intim koncert. 

Borgerforeningen for Ølsted og Omegn havde arrangeret og Ølsted Sognegård satte rammerne for de godt 

110 publikummer der havde sikret sig billet. Koncerten var så populær, at den blev udsolgt på rekordtid og 

der måtte endda oprettes venteliste. 

Efter publikum var varmet godt op med en lækker tapas anretning fra Sognegårdens fantastiske køkken, gik 

de to musikere på scenen præcis kl. 20.00 og så gik det ellers derud af. 

Både Hans Thessink og Knud Møller har et meget stort repertoire at tage fra og der blev spillet musik på et 

meget højt niveau, ledsaget af Hans Thessinks fantasiske baryton stemme. Stemningen var høj fra den 

første strofe musik og det holdt sig gennem hele den lange aften. Man kan i hvert fald sige der blev givet 

valuta for pengene.  

Knud Møller er nok mest kendt som fast guitarist hos Johnny Madsen, men beviste ved denne koncert, at 

hans kvaliteter som musiker har meget mere at byde på. Han er nok Danmarks bedste guitarist. Som en 

blandt publikum udtrykte det: ”Nu har jeg selv spillet lidt guitar i mere end 30 år. Jeg har aldrig set en 

guitarist som Knud Møller, der i den grad kan flytte fingrene og få en helt fantastisk lyd ud af guitaren”. At 

de to musikere nød det lige så meget som publikum var der ingen tvivl om. Der blev sendt mange smil og 

bemærkninger hen over scenen. De er så samspillet og kender hinanden så godt, at der kun skal et enkelt 

blik til for at bekræfte en solo – en ændring eller noget helt andet. Det skaber en stemning og en sjæl i 

musikken som virkelig går ”under huden” på tilhørende. Der er vist heller ikke tvivl om, at koncerten var lidt 

længere end gennemsnitstiden. Publikum ville simpelthen ikke slippe dem og det forstår man. 

Koncerten igennem blev det fantastiske guitar spil, ledsaget af, primært Hans Thessinks små historier og 

anekdoter. En af dem der gik rent hjem hos publikum var, da Hans Thessink beklagede, at de to endnu ikke 

har fået lavet en CD sammen. Det skyldes, fortalte han, at så mener Knud de skulle øve sig lidt mere! En 

kommentar der udløste stor latter fra salen. For der var vist ingen der kunne finde så meget som en eneste 

lille bitte fejl i den koncert der blev leveret i Ølsted Sognegård den torsdag aften. En aften der ikke går i 

glemmebogen, men derimod i Mindebogen hos de fremmødte. 

Borgerforeningen for Ølsted og Omegn havde satset stort med dette arrangement, men de er allerede klar 

med flere nye aktiviteter. Allerede den 15. september er der et nyt musikalsk arrangement i Ølsted 

Sognegård. ”Martin Jønsson og Lune Larsen”, spiller musik fra Kim Larsens store velkendte repertoire og 

den 6. oktober er der igen musik i Sognegården, når ”Bomles Venner” spiller op med alle de kendte numre 

fra Bamses Venner. 

Der er gang i musikken og aktiviteterne i Ølsted. 

Se billeder herunder 

 



 

En fyldt Ølsted Sognegaard fik fuld valuta for pengene. 
 

 
 
Hans Thessink er hollænder men bosat i Wien. Engang i 1970’erne boede han en overgang i Eriknauer. 
 



 

 
Knud Møller er en af Danmarks bedste guitarister og spiller til daglig med Johnny Madsen Band. 
 
 

 
Bestyrelsen for Borgerforeningen og musikerne havde en rigtig god aften. Et super arrangement. 


