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Hun er et energibundt
Der findes mennesker, 

der ikke er til at kule ned, 
simpelthen fordi de er så ak-
tive, at der hele tiden skal 
ske noget. Et sådant energi-
bundt er fru Lulla Winther, 
Nordrevej 28 a i Horsens. 
Hun fylder 70 år i morgen, 
den 26. oktober. At hun hol-
der åbent hus i dagens an-
ledning kl. 14-17 i Horsens 
Amatørteaters lokaler på 
Allégade, er helt naturligt. 
Hun er nemlig formand for 
amatørerne, der i hende har 
en arbejdskraft af usædvan-
lig karakter.

Lulla Winther er født i 
Odense, vokset op på Frede-
riksberg og bor altså nu i 
Jylland. Allerede da hun 
fyldte 50 år, besluttede hun 
at gå på pension. Den sam-
me beslutning traf hendes 
mand, Søren Winther, der 
var rådgivende ingeniør. De 
solgte deres store hus i 
Nordsjælland, afhændede 
også sommerhus og båd, 
hvorefter tingene så nogen-
lunde kunne hænge sam-
men økonomisk. Begge hav-
de haft gøremål, der kræve-
de hele deres indsats. Der-
for mente de, at tiden var 
inde til at lave »noget an-
det«.

Når man hører Lulla 
Winther fortælle om, hvor 
meget hun har været invol-
veret i, og hvad hun siden 
har foretaget sig i »pensio-
nisttiden«, kan man godt 
blive lidt forpustet. Der er 
tilsyneladende ingen græn-
ser for, hvad hun kan over-
komme, og det er helt evi-
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dent, at det altsammen er 
noget, hun har kunnet tri-
ves vel ved. Der er også ting, 
hvor hun godt ville være 
med, men helst ikke helt 
fremme i forreste linie. Alli-
gevel er det i adskillige til-
fælde gået sådan, fordi hun 
med sin energi er en for-
træffelig inspirator.
Lulla Winther har bl.a. 
været med i kampen mod 
atomkraftværker i Dan-
mark. Hun er stærkt invol-
veret i ældresagen og har of-
te sammen med sin mand 
taget sig af mennesker, som 
havde det vanskeligt, og 
som de gerne ville hjælpe til 
en bedre og mere positiv til-
værelse. Og så er der det 
med amatørteatret. Under

krigen oplevede amatørtea-
tret i Horsens en renæssan-
ce. Der blev skabt mange 
gode forestillinger, og man 
kunne fylde Håndværker-
foreningens store sal aften 
efter aften.

Senere gik det så sådan, 
at amatørteatret på det 
nærmeste kom til at ligge 
brak, men sådan er det hel-
digvis ikke i dag. Det skyl-
des ikke mindst Lulla Wint-
her, der gennem nogle år 
har siddet på formandspo-
sten og heller ikke har væ-
ret bange for at fungere som 
instruktør. Hendes kærlig-
hed til teatret er af gammel 
dato, og denne kærlighed er 
usvækket. Hun har fundet 
sammen med nogle menne-
sker, som ofrer megen tid 
på amatørteatret, og som 
satser på at lave noget af 
kvalitet.

Det kan være tidkræven-
de, og så kan man undre sig 
over, at Lulla Winther også 
får tid til anden beskæfti-
gelse, samtidig med at hun 
holder huset på Nordrevej, 
et hus, der er over 200 år 
gammelt, i  forbil ledlig 
stand. Og ydermere har æg-
teparret et sommerhus i 
Bryrup, beliggende på en 
naturskøn og også usæd-
vanlig grund med stejle 
skråninger helt ned til hu-
set. Her samler Lulla Wint-
her kræfter til at fortsætte 
med de opgaver, hun har gi-
vet sig i kast med. Ingen er i 
tvivl om, at der vil komme 
mange gratulanter til den 
70-årige i morgen. (P.N.)
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