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Åbne Atelier døre byder dig indenfor   
til et møde mellem kunstneren og  
publikum. 
I år er det anden gang, vi kører konceptet 
i Hedensted Kommune. Sidste år valgte 
rigtig mange at tage rundt og besøge de 
lokale kunstneres atelier og værkste-
der, og tilbagemeldingerne var positive 
fra både kunstnere og publikums side. 
Derfor har vi valgt at gentage successen 
i år. Jeg synes det er vigtigt med kultur-
arrangementer som dette i en tid, hvor 
coronaen endnu ikke har sluppet sit tag 
i samfundet. Vi er stadig begrænsede 
ift. de kulturtilbud, der kan gennemføres 
heriblandt vores egen lokale kunstud-
stilling i Stouby, som vi håber kan gøre 
comeback i 2022.

Åbne Atelier døre er allerede udbredt 
mange steder i landet bl.a. i Vejle og 
Silkeborg kommuner, og konceptet går 
ud på at åbne dørene – både konkret og 
i overført betydning – ind til kunsten og 
kunstnerne. Her får publikum en ene-
stående mulighed for at møde kunsten i 
sin oprindelige rå form og derudfra gøre 
sine egne vurderinger.

Man kan sige, at Åbne Atelier døre har 
to hovedformål: For det første er det 
et kommunikationsprojekt. Det skaber 
kontakt mellem kunstnerne og det 
brede, interesserede publikum. Det 
nedbryder grænser og afmystificerer, 
og fjerner måske en fordom eller to. 
Derudover skaber det generelt en større 
interesse for kunst, og er på den måde 
med til at gøre livet mere farverigt og 
inspirerende for mange mennesker. For 
det andet er Åbne Atelierdøre også et 
salgsprojekt. For det handler også om 
at give flere mennesker lyst til at købe 
kunst. Man kan ikke bare male, tegne, 
flette, hugge, forme osv., hvis man ikke 
også engang imellem sælger noget af sin 
kunst.

Åbne Atelier døre  har den fordel, at 
ingen på forhånd er dikteret, hvad der er 
kunst, og hvad der ikke er kunst. Der er 
heller ingen, der på forhånd er stemp-
let som mere kunstner end andre. Her 
vises værkerne, som de er, og det er 
udelukkende op til den besøgende selv 
at vurdere og selv at vælge, hvad man 
ønsker at se.

af Liselotte Hillestrøm
Formand for udvalget 
for Fritid & Fællesskab

forord



Åbne Atelier døre kan forhåbentlig være 
med til at nedbryde den brede befolk-
nings opfattelse af, at kunstnere er nogle 
underlige væsener, der bor på skumle 
loftsværelser. I stedet opdager man gen-
nem besøg i værksteder og atelier, at de 
er almindelige mennesker, som man også 
møder på gaden. 

Jeg vil slutte med at ønske jer en rigtig god 
og oplevelsesrig tur rundt i vores kreative 
og kulturrige kommune.

Åbne Atelier døre i Hedensted 
Kommune finder sted 

lørdag og søndag
den 4. og 5. september 2021
kl. 10.00-16.00. 

Her åbner de lokale kunst nere 
dørene op og viser egne værker 
frem. 

I dette katalog finder du alle  
de kunstnere, som er med i  
Åbne Atelier døre i 2021. 

Planlæg din rute rundt i  
kommunen og besøg de  
kreative værk steder og atelier. 

Der er gratis entré alle steder.

3



Udstillere
– Se de eksakte adresser under præsentationerne i programmet

JUELSMINDE

HEDENSTED

Hornsyld

Urlev

Snaptun

Glud

Rårup

BjerreStenderup

Stouby

Barrit

Vrigsted

Hjarnø

Daugård

Ørum

ØlstedLøsning
Øster Snede

Lindved

Ølholm-
Langskov

TØRRING Uldum

Rask Mølle

KorningHornborg

Eriknauer

Flemming

Aale
Hjortsvang

Hammer

As

 1

4

6

8
10

14 15

16 17

19

18

20

11 12 13

9

5

7

 2

3

Nr. Navn Kunstnertype Sidetal
1. Helene Thing ...........................Keramiker ..........................................  6
2. Ruth Sandkvist .......................Glaskunstner ...................................  7
3. Birgit Jessen ............................Pileflet ................................................  8
4. Ruth Mogensen ......................Betonskulptør .................................  9
5. Bodil Petersen ........................Tekstil Kunsthåndværker ..........  10
6. Susan Hald...............................Billedkunstner ................................. 11
7. Kurt Ejvind Nielsen ...............Billedkunstner ................................ 12
8. Hanne Busch ..........................Keramiker ......................................... 13
9. Fadime Yigit .............................Skulptør/billedkunstner ............. 14
10. Ragnhild Greve .......................Billedkunstner ................................ 15
11. Anette Nim ..............................Glaskunstner .................................. 16
12. Kirsten Dahl-Hansen ...........Billedkunstner ................................ 17



JUELSMINDE

HEDENSTED

Hornsyld

Urlev

Snaptun

Glud

Rårup

BjerreStenderup

Stouby

Barrit

Vrigsted

Hjarnø

Daugård

Ørum

ØlstedLøsning
Øster Snede

Lindved

Ølholm-
Langskov

TØRRING Uldum

Rask Mølle

KorningHornborg

Eriknauer

Flemming

Aale
Hjortsvang

Hammer

As

21

27

30 31 32
22

28

23

29

24

25 26

5

13. Mette Skov ...............................Billedkunstner ................................ 18
14. Peter Hansen ..........................Trædrejer ......................................... 19
15. Birte R. Nørup .........................Billedkunstner ............................... 20
16. Lene Larsen ............................Billedkunstner ................................ 21
17. Mie Christoffersen ................Billedkunstner ................................22
18. Grethe D. Lundby ..................Stenhygger ......................................23
19. Jacob Iskov..............................Art-Nature Skulptør .................... 24
20. Britta Starup ...........................Pileflet ...............................................25
21. Marianne Vigholt ...................Billedkunstner ............................... 26
22. Susanne Dideriksen .............Kunsthåndværker .........................27
23. Lilo S. Germer .........................Portrættegner ............................... 28
24. Jan Kragsig Pedersen ..........Billedkunstner ............................... 29
25. Ulrich Schreiber .....................Skulptør ........................................... 30
26. Annegrethe Skovbjerg ........Billedkunstner ................................ 31
27. Hanne Sørensen ...................Billedkunstner ................................32
28. Magnus Løfgren .....................Billedkunstner ............................... 33
29. Ingrid Bærentsen ..................Billedkunstner ............................... 34
30. Jannie Falkenberg ................Billedkunstner ................................35
31. Herdis Sørensen ....................Billedkunstner ............................... 36
32. Marie Würtz .............................Keramiker .........................................37



Hvad er din baggrund som kunstner?
Jeg har mit eget værksted midt i naturen ved Gudenåens og Skjernåens kilder, 
hvor jeg fremstiller keramik. Derudover underviser jeg både børn og voksne. 

Hvor finder du din inspiration til din kunst?
Jeg drives af at videregive glæden, mulighederne og oplevelsen af at arbejde 
med ler. Meget af min inspiration finder jeg i naturen omkring mig.

Hvilket kendetegn er særligt for netop din kunst?
Min keramik er kendetegnet af unikke former og naturens aftryk.

Koutrupvej 10
7160 Tørring
T: 30 86 16 12

helenething@mail.dk
www.helenething.dk

Helene Thing

VEST

keramiker



Hvad er din baggrund som 
kunstner?
Glas har altid fascineret mig, så da jeg 
for ca. 20 år siden, selv fik muligheden 
for at lære om glaskunst og de mange 
muligheder der ligger i glasset, kom det 
til at fylde en stor del af min tid.

Hvor finder du din inspiration til din 
kunst?
Inspirationen til meget af det jeg laver, 
kommer når jeg fordyber mig på mine 
ture i det fri, eksempelvis ved havet. 
Det kan også være ting jeg beskæftiger 
mig med i hverdagen, der giver nye 
ideer. Drivtømmer bruger jeg også en 
del sammen med mit glas.

Hvilket kendetegn er særligt for 
netop din kunst?
Mine ting er ofte ret farverige, helst 
også med et glad udtryk.

Mosevej 10, Linnerup
7160 Tørring
T: 20 30 06 81

ruthsglas@gmail.com 
www.rsglas.dk  

Ruth Sandkvist
Glaskunstner

VEST
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Hvad er din baggrund som kunstner?
Min interesse for pileflet blev vakt på et 
weekendkursus for 12 år siden. Herefter er 
interessen blot blev større og større.

Hvor finder du din inspiration til din 
kunst?
Jeg finder min inspiration mange forskellige 
steder. Bl.a. inspireres jeg af at flette 
sammen med andre, så jeg har både flettet 
i en forening, deltaget på kurser samt har en 
god veninde, som jeg ofte fletter sammen 
med herhjemme.

Hvilket kendetegn er særligt for netop 
din kunst?
Jeg fletter for det meste noget, som er pænt 
at se på og som har en praktisk funktion.

Vibevej 11
7160 Tørring
T: 25 81 99 81

bigger@tuknet.dk

Birgit Jessen
pilefletter

VEST



Hvad er din baggrund som kunstner?
Jeg er autodidakt og det at arbejde med 
beton er en hobby for mig. 

Hvor finder du din inspiration til din 
kunst?
Jeg får min inspiration fra ting jeg ser og 
oplever i min hverdag.

Hvilket kendetegn er særligt for 
netop din kunst?
Mit kendetegn er, at jeg kan lide at lave 
mange forskellige ting og at jeg dermed 
ikke har en bestemt stil.

Vibevej 11
7160 Tørring
T: 22 97 16 05

 
ruthmogensen49@gmail.com 

Ruth Mogensen
skulptør

VEST
Beton
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Hvad er din baggrund som 
kunstner?
Jeg har lært at sy ved min mor, 
som var en rigtig dygtig syerske. 
Det er dog først indenfor de 
seneste 10 -12 år, at jeg rigtig er 
kommet i gang.

Hvor finder du din 
inspiration til din kunst?
Jeg er altid på jagt efter nye 
stoffer og tekstiler, og når jeg 
ser og ikke mindst mærker det - 
ved jeg, hvad det kan blive til. 

Hvilket kendetegn er særligt 
for netop din kunst?
Jeg ser meget på 
farvesammensætning og 
kvaliteter og nyder at se et 
færdigt resultat.

Bodil Petersen

tekstil

kunsthåndværker

Vibevej 11
7160 Tørring
T: 41 61  52 66

bodilbp@tuknet.dk 

VEST



Hvad er din baggrund som 
kunstner?
Jeg er billedkunstner og har malet 
igennem de sidste 20 år. Jeg arbejder 
med maleriets nonfigurative udtryk, 
det abstrakte udtryk med mange 
farver. Jeg foretrækker det slørede 
landsskabsudtryk. Et udtryk, der 
giver beskueren mulighed for at gå på 
opdagelse i en verden af livsglædens 
farver.

Hvor finder du din inspiration til 
din kunst?
Mine billeder er ofte præget af stærke 
farver. Farver der signalerer glæde 
og styrke, der sætter kulør på en 
dejlig hverdag. Inspirationen hentes 
igennem årstiderne, naturen eller 
måske en god sang. Alt sammen er 
med til at styre min pensel i spændende, udfordrende vandringer på lærredet. 

Hvilket kendetegn er særligt for netop din kunst?
Jeg er meget glad for at bruge stærke farver.

Kandborgvej 10
7160 Tørring 
T: 29 46 87 99
Facebook Susan Hald Kunst
mail@susanhald.dk
Instagram: Susan Hald Kunst

Susan Hald
billedkunstner

VEST
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Hvad er din baggrund som 
kunstner?
Jeg er uddannet på Den Frie 
Kunstskole i Odense og har 
taget kurser i bl.a. croquis. 
Derudover har jeg taget en 4-årig 
uddannelse som billedkunstner 
på  Århus Kunstakademi fra 2016 
– 2020.

Hvor finder du din inspiration 
til din kunst?
Mine værker fortæller historier. 
Motiverne henter jeg i verden 
omkring mig, for fødderne af 
mig, i øjenhøjde eller fra sindets 
dyb. Erindringen rummer mange historier, og jeg fortolker dem, så de får en almen 
interesse.

Hvilket kendetegn er særligt for netop din kunst?
Jeg arbejder meget i mørke farver og dybden og baggrunden opbygges i mange 
laserende lag og skal helst fremstå, så man kan fornemme alle lagene man kigger 
igennem og forgrunden er så perspektivet, der skal fortælle historien. Når jeg ser det 
færdige værk, skal det kunne røre, provokere og formidle den historie, jeg er nødt til 
at fortælle.

Krohaven 1, Lindved
7100 Vejle
T: .20 24 26 81

kurtejvindnielsen@gmail.com
www.kurtejvindnielsen.dk 

Kurt Ejvind Nielsen
billedkunstner

VEST



Hvad er din baggrund som 
kunstner?
Jeg er uddannet folkeskolelærer 
med speciale i bl.a. billedkunst. 
Derudover har jeg taget flere 
kurser i keramik bl.a. på Aarhus 
Kunstakademi.

Hvor finder du din inspiration 
til din kunst?
Mine kreationer kalder jeg ”skæve 
eksistenser”, idet Inspiration og 
idé ofte findes i naturen, hvor 
intet er matematisk korrekt. 
Eks. træstammer, sten, grene, 
svampe o.s.v.. Mine glasurer er 
også primært i naturens farver.

Hvilket kendetegn er særligt for netop din kunst?
Mine kendetegn er, at jeg henter de fleste af mine former og farver i naturen.

Højtoften 1, Lindved
7100 Vejle 
T: 23 24 94 47

hanbus@hotmail.com
www.hannebusch.dk

Hanne Busch
keramiker

VEST
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Saturnvej 52
8723 Løsning
T: 42 44 24 77

fatosozcan19@hotmail.com 

Fadime Yigit

skulptør og

billedkunstner
Hvad er din baggrund som 
kunstner?
Jeg er vokset op i smukke Tyrkiet 
og har boet i Danmark i 12 år. Jeg er 
uddannet billedkunstlærer og har 
gået på Kunst Akademiet i Tyrkiet. 
Mit speciale er skulpturer, men jeg 
maler også rigtig meget. 

Hvor finder du din inspiration 
til din kunst?
Jeg er inspireret af naturen og de 
bøger jeg læser.

Hvilket kendetegn er særligt 
for netop din kunst?
Mit kendetegn er, at jeg gerne vil 
eksperimentere med både farver 
og materialer.

midt



Hvad er din baggrund som 
kunstner?
Jeg er autodidakt og lysten til at 
male er bare kommet med årene.

Hvor finder du din inspiration til 
din kunst?
Inspirationen kommer dels 
fra naturen og dels fra andres 
malerier.

Hvilket kendetegn er særligt for 
netop din kunst?
Mit bedste kendetegn er nok de 
lidt stærke, rene farver.

Askansvej 8
8722 Hedensted
T: 40 31 34 69 

Ragnhildgreve49@gmail.com

Ragnhild Greve
billedkunstner

midt
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Hvad er din baggrund som 
kunstner? 
Mit kunstnernavn er Madam 
Nim Glas og jeg er autodidakt 
indenfor mit fag.

Hvor finder du din inspiration 
til din kunst?
Jeg arbejder med den glasteknik, 
der hedder flamework eller 
lampwork. Jeg former glasset 
til små perler eller figurer, som 
jeg har fået inspiration til i min 
hverdag.

Hvilket kendetegn er særligt 
for netop din kunst?
Mine figurer er kendetegnet ved, 
at de er meget detaljerede med 
et strejf af humor.

Bredalvej 26, Båstrup
8722 Hedensted
T: 40 59 72 11 

anettenim@gmail.com

Anette Nim
glaskunstner

midt



Hvad er din baggrund som kunstner?
Jeg har malet i 25 år og har gået på mange kurser, hvor jeg har lært forskellige 
teknikker, som jeg nyder at bruge og udforske.

Hvor finder du din inspiration til din kunst?
Inspirationen kommer ved at gå i naturen, lege med farver og bruge de teknikker,
 jeg har lært.

Hvilket kendetegn er særligt for netop din kunst?
Mine malerier er farverige, og jeg maler både naturbilleder og abstrakte malerier. 
De senere år er skulpturdukkerne og keramikken kommet til.

Hovdiget 53 
8722 Hedensted
T: 41 42 46 23

kirstenmdh@gmail.com
www.gladpensel.dk

Kirsten  Dahl-Hansen
billedkunstner

midtskulptør og
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Hvad er din baggrund 
som kunstner?
Jeg er autodidakt, men 
har altid haft interessen 
for faget.

Hvor finder du din 
inspiration til din 
kunst?
Jeg bliver inspireret 
mange steder, det 
kan være naturen, en 
sprække i en væg, en 
form men mest af alt 
er det vigtigt at mine 
malerier har en glød og 
en harmoni med glade farver. Jeg arbejder med akryl maling som giver mig mulighed 
for at arbejde med mange forskellige teknikker.

Hvilket kendetegn er særligt for netop din kunst?
Mine billeder er meget forskellige, de kan nok kaldes abstrakte, med et strejf af 
kollage da jeg indarbejder forskellige former det kan være krukker, huse, mennesker 
og dyr, det betyder meget for mig at man kan finde/se og opleve forskellighederne i 
mine malerier.

Hovdiget 54
8722 Hedensted 
T: 20 49 05 22

kunst.skov@gmail.com 
kunstmetteskov.blogspot.com

Mette Skov
billedkunstner

midt



Hvad er din baggrund som 
kunstner?
Jeg har arbejdet med træ som 
tømrer gennem 36 år og har 
derfor en vis viden om træ. Jeg 
startede for 11 år siden at dreje i 
træ og har deltaget i flere kurser. 
I dag har jeg mit eget trædrejeri, 
hvor der bliver drejet alt fra 
brugsting over kunstting til hylder 
og vindueskarme. Derudover 
underviser jeg både i mit eget 
værksted, men også på flere 
husflidsskoler.

Hvor finder du din inspiration til 
din kunst?
Min inspiration kommer fra alt muligt bl.a. fra keramikere og selvfølgelig fra andre 
trædrejere fra hele verden.

Hvilket kendetegn er særligt for netop din kunst?
Mit kendetegn er, at jeg gerne vil udfordre mig selv og prøver gerne forskellige ting af.

Trehusevej 12
8722 Hedensted
T: 51 16 87 85 

petersbyg@gmail.com

Peter Hansen
Trædrejer

midt
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Hvad er din baggrund som 
kunstner?
Jeg har gennem mit arbejde 
altid beskæftiget mig med 
farver og former. Er uddannet 
i farvehandel, tog senere 
uddannelse som dekoratør og 
som blomsterdekoratør. 

Hvor finder du din inspiration 
til din kunst?
Da jeg stoppede på 
arbejdsmarkedet gik jeg i gang 
med akrylmaling på lærred. Jeg 
har deltaget i nogle kurser og har 
efterhånden fundet min egen 
stil. Jeg maler mest abstrakt 
landskab. Motiverne er ikke fra 
bestemte steder, men noget jeg har på nethinden eller et foto jeg har taget. Jeg 
starter altid med en skitse, men den holder som regel ikke. Sommetider bestemmer 
lærredet, farverne eller situationen selv. 

Hvilket kendetegn er særligt for netop din kunst?
Jeg holder meget af grønt i mange nuancer og det er vel nok efterhånden blevet mit 
kendetegn. 

Skovparken 7
8722 Hedensted 
T: 30 27 87 22

birterefshauge@icloud.com
Facebook Drivværk 

Birte Refshauge Nørup
billedkunstner

midt



Hvad er din baggrund som 
kunstner?
Jeg har arbejdet intensivt med 
kunst i de sidste 20 år i mange 
forskellige sammenhænge. I dag 
arbejder jeg som billedskolelærer 
samt underviser børn og voksne 
i kreative forløb og workshops. 
Derudover har jeg bl.a. 
illustreret flere børnebøger og 
undervisningsbøger.

Hvor finder du din inspiration  
til din kunst?
Mit udtryk som billedkunstner har altid taget udgangspunkt i naturens organiske 
former og rene stærke farver med et særligt præg af en tiltrækkende stoflighed og 
klar gennemsigtighed. Jeg ønsker at videregive håb og energi gennem farvernes 
sanselighed og kraft, så man får lyst til at røre ved og opleve teksturen i mine 
malerier.

Hvilket kendetegn er særligt for netop din kunst?
Mine særlige kendetegn er de organiske former og de rene stærke farver.

lene larsen
billedkunstner

”Høgdal”, Ulbækvej 12
8721 Daugård
T: 24 44 36 56

skrivtillene@hotmail.com
www.lenelarsen.com

BEMÆRK
Åbent begge dage 

men søndag kun 
kl. 10.00-13.00

midt
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Hvad er din baggrund som 
kunstner?
Jeg har uddannet mig på 
kurser på Ærø og på Holbæk 
Kunsthøjskole. Desuden 
har jeg i 10 år været i en 
malegruppe på Århus 
Kunstakademi ved lærer 
Birger Møller.

Hvor finder du din 
inspiration til din kunst?
Mit arbejde med maleriet 
tager sit udgangspunkt 
i farver og stemninger i 
naturen. Form og farve 
spændes op mod hinanden, 
og i kontrasten mellem 
bløde ekspressive strøg og 
farvernes stramhed, åbner 
jeg for betragterens egen tilstedeværelse og oplevelse af maleriets fortælling.

Hvilket kendetegn er særligt for netop din kunst?
Jeg arbejder expressionistisk, og det abstrakte maleri bygges op i en lang proces, 
hvor farverne lægges på – lag på lag.

Skolevej 3
8721 Daugård 
T: 24 22 71 40

Borupsminde1887@gmail.com

Mie Christoffersen
billedkunstner

midt



Hvad er din baggrund som 
kunstner?
Jeg er autodidakt stenhugger og 
har hugget i sten siden 1995.

Hvor finder du din inspiration 
til din kunst?
Jeg arbejder i forskellige stenarter, 
både bløde afrikanske, som 
nærmest er som fedtsten, og 
den hårde granit. Form og udtryk 
kan være både abstrakt og mere 
figurativt. Jeg holder af at udfolde 
mig i havens rum med de hyggelige 
kroge, hvor stenene udstilles og 
finde sjove og kreative måder at 
præsenterer dem på.

Hvilket kendetegn er særligt for 
netop din kunst?
Mit kendetegn er mine mange sten, 
som er inspireret af dyr. I øjeblikket 
er jeg optaget af fugle.

Skolevej 3
8721 Daugård
T: 42 41 54 66

knud.grethe@dlgmail.dk
dykaer.dk

Grethe Dykær Lundby
stenhugger

midt
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Hvad er din baggrund som kunstner?
Jeg er autodidakt indenfor mit fag.

Hvor finder du din inspiration til din kunst?
Drivtømmer og strandsten er udgangspunktet 
for mine skulpturer. Jeg ser skulpturelle 
muligheder i alt materiale, der har 
gennemgået en transformation i naturen. 
Vandets og brændingens erosion giver 
træet overraskende former og strukturer, 
der i sig selv er Unika. Og som kontrast til det 
rustikke tømmer bruger jeg strandsten, der 
via erosionen fået fuldstændig glatte og runde 
former. Lægger jeg bladguld på stenen, kan 
det ofte forstærke kontrasten og spændingen 
i skulpturens udtryk.

Hvilket kendetegn er særligt for netop din kunst?
Via min fantasi og associationer til naturen bearbejder jeg materialerne 
på forskellig vis for at skabe en abstraktion / en skulptur. Det er i mødet 
mellem drivtømmer og strandsten at jeg finder ”Art-Nature-Skulpturens” 
unikke udtryk og væsen.

Skolevej 3
8721 Daugård
T: 21 62 72 03

jacob@iskov.net
www.jacobiskov.dk

jacob Iskov
skulptør
Art-Nature

midt



Hvad er din baggrund som 
kunstner?
Jeg har fra barns ben holdt af at 
skabe ting af den gavmilde naturs 
materialer. 

Hvor finder du din inspiration 
til din kunst?
Som drivkraft i min skabertrang 
har jeg løbende deltaget i kurser 
og udstillinger.

Hvilket kendetegn er særligt 
for netop din kunst?
Lige nu er det brugskunst i pileflet 
til uden- og indendørs brug, jeg er 
optaget af.          

Skolevej 3
8721 Daugård
T: 42 50 71 29

brittastarup@gmail.com

Britta Søgaard Starup
pilefletter

midt
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Hvad er din baggrund som kunstner?
Jeg er så heldig at være født ind i en familie med 
musikalsk og kunstneriske gener. Allerede i min 
barndom beundrede jeg kunstnere, som jeg senere 
opnåede at blive undervist af. Jeg har fra perioden 
1980 til 2021, udstillet på gallerier og deltaget i flere 
gruppeudstillinger. Har lavet bestillingsarbejde. 
Solgt til virksomheder, kommuner og private. 
Modtaget Vestegnens æresdiplom (Sjælland).

Hvor finder du din inspiration til din kunst?
Den tekniske grundighed og sværhedsgrad i 
et motiv inspirerer mig! Frembringelsen af det 
sete, fra det hvide lærred til et  motiv med f.eks. 
ansigtstræk, gengivelse af sinds-stemning, dybde 
og struktur. Et skift mellem materialer inspirerer 
mig til at komme det autentiske nærmere.

Hvilket kendetegn er særligt for netop din kunst?
Kendetegnet ved mine værker er at de viser de motiver og temaer der optager 
mig og hvordan jeg fortolker det jeg ser. Forholdet mellem lys, farve og teknik er en 
livslang udfordring og jeg bliver ved med at undersøge og uddybe det i alle mine 
værker.

Randvej 16b
7150 Barrit
T: 60 14 19 85

mariannevigholt@hotmail.com

Marianne Vigholt
billedkunstner

ØST



Hvad er din baggrund som kunstner?
Jeg er selvlært og henter instruktion, inspiration  
og vejledninger på nettet og biblioteket. Jeg har 
arbejdet med at lave brugskunst i beton i 6 år, og 
med at sy tasker og punge i tekstiler i ca. 3 år.

Hvor finder du din inspiration til din kunst?
Jeg henter inspiration på nettet, på biblioteket, 
på udstillinger, hos andre kunstnere, i 
genbrugsbutikker og på loppemarkeder.

Hvilket kendetegn er særligt for netop din 
kunst?
I betonarbejdet er mit kendetegn en minimalistisk 
stil, hvor jeg gerne kombinerer det rå med det fine. 
Arbejdet med tasker og punge er kendetegnet 
ved, at jeg stort set udelukkende anvender 
genbrugsmaterialer såsom gamle broderier, duge, gardiner, blonder, knapper, slips, 
habitjakker etc.

Randvej 16b
7150 Barrit
T: 22 71 12 67
www.smaatograat.dk.
sdideriksen1@gmail.com

Susanne Dideriksen

beton og tekstil

kunsthåndværker

øst
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Hvad er din baggrund som 
kunstner?
Jeg har altid været kreativ sammen 
med min mormor, som altid bakkede 
mig 100 % op og sagde til mig, at jeg 
skulle følge mit hjerte. Så for 5-6 år 
siden tegnede jeg mine børns gamle 
dagplejemor, og efterfølgende blev jeg 
opfordret til at gøre noget mere ved 
portrættegning, hvilket har bragt mig 
til, hvor jeg er i dag. 

Hvor finder du din inspiration til din 
kunst?
Inspirationen finder jeg i de 
portrætter, jeg tegner og de historier 
de fortæller mig. Jeg er en detaljenørd 
og jeg elsker at blive udfordret i 
forskellige tegneteknikker. Jo sværere 
jo bedre.

Hvilket kendetegn er særligt for 
netop din kunst?
Det der kendetegner mine portrætter er, at de er detaljerede og naturtro.

Bagervænget 10
7150 Barrit 
T: 93 95 19 72

stilling72@gmail.com 
Facebook Lilo’s Tegnestue  

Lilo S. Germer
Portrættegner

ØST



Hvad er din baggrund som kunstner?
Jeg er uddannet billedkunstlærer i 2002, og har arbejdet med maleri i de sidste 12 
år.

Hvor finder du din inspiration til din kunst?
Inspirationen ligger i de følelser jeg møder på min vej. Kunst er for mig en forståelse 
af livet omkring os alle.

Hvilket kendetegn er særligt for netop din kunst?
Mine malerier består af mange lag, der giver en god dybde i det færdige billede.

Lystrupvej 8 
8781 Stenderup 
T: 23 49 22 55

jan@jankragsigpedersen.dk
www.jankragsigpedersen.dk

Jan Kragsig Pedersen
billedkunstner

øst
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Brå Møllevej 7
8783 Hornsyld
T: 20 45 79 52

ulrichschreiber@live.dk

Hvad er din baggrund som 
kunstner?
Jeg har i snart mange år 
arbejdet som skulptør 
i alle mulige forskellige 
materialer. Jeg har mit eget 
bronzestøberi og værksted på 
min bopæl.

Hvor finder du din 
inspiration til din kunst?
Jeg laver alt lige fra små figurer 
og op til skulpturer på 3 tons. 
Inspirationen får jeg fra de 
materialer, som jeg arbejder 
med.

Hvilket kendetegn er 
særligt for netop din kunst?
Mit kendetegn er, at jeg godt 
kan lide at eksperimentere 
med forskellige materialer.

Ulrich Schreiber
skulptør

ØST



Hvad er din baggrund som kunstner?
Jeg har interesseret mig for farver og farvesammensætninger stort set altid.

Hvor finder du din inspiration til din kunst?
Mine malerier er primært abstrakte og gerne store. Jeg inspireres af verden omkring 
mig og synes det er spændende at lege med farverne.

Hvilket kendetegn er særligt for netop din kunst?
Mit kendetegn er min legende og eksperimenterende tilgang til farver.

Brå Møllevej 7
8783 Hornsyld 
T: 24 83 53 42

askovbjerg@gmail.com

Annegrete Skovbjerg
billedkunstner

øst
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Kirketoften 13, Rårup
7130 Juelsminde
T: 60 64 51 06

mail@hannesoerensenkunst.dk
www.hannesoerensenkunst.dk 

ØST

Hvad er din baggrund som 
kunstner?
Jeg er autodidakt 
billedkunstner og har 
efterhånden 42 års erfaring. 
Jeg har taget forskellige kurser 
og er siden hen begyndt at 
undervise på aftenskole. 
Udover at male billeder leger 
jeg også med mange andre 
kunstudtryk f.eks. collager, 
skrot/drivtømmer og digte.

Hvor finder du din 
inspiration til din kunst?
Jeg får min inspiration fra 
naturen, havet, en blomst, 
skovbunden, en krukke, 
rustent jern, et stykke wienerbrød – kort sagt fra alle tænkelige steder.

Hvilket kendetegn er særligt for netop din kunst?
Jeg har malet med olie i 2+ år inden jeg gik over til akryl, så min maleteknik og 
farveholdning bærer præg deraf. Væsentligst er komposition, farver og stoflighed 
– uanset om det er naturalistisk, abstrakt eller ”småtosset”.

Hanne Sørensen
billedkunstner



Hvad er din baggrund som 
kunstner?
Jeg har altid tegnet og malet. 
Først og fremmest for min egen 
fornøjelses skyld, men udstiller 
også gerne. Jeg har bl.a. gået på 
Aarhus Kunstakademi.

Hvor finder du din inspiration 
til din kunst?
Jeg bruger naturen som 
inspirationskilde, men også 
omgivelser, bygninger, 
landskaber og mennesker.

 Hvilket kendetegn er særligt for netop din kunst?
I mine billeder bruger jeg former, farver, flader og linjer fra alt, hvad jeg ser i min 
hverdag.

Købmagervej 7, Stourup
7130 Juelsminde
T: 42 42 65 76

magnusloefgren@gmail.com 

Magnus Løfgren
billedkunstner

øst
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Hvad er din baggrund som kunstner?
Jeg har beskæftiget mig med billedkunst det meste af mit liv – i nogle perioder 
intenst og i andre perioder har andet taget prioriteringen. Jeg arbejder både med 
akvarel, olie og linoleumstryk.

Hvor finder du din inspiration til din kunst?
Min inspiration finder jeg i min hverdag på gården eller på mine daglige gåture på 
min smukke hjemø, Hjarnø, som er et lille kunstværk i sig selv.

 Hvilket kendetegn er særligt for netop din kunst?
Et af mine kendetegn er blomster, som er et tilbagevendende motiv, når jeg maler.

Vestergård Mølleri, Nordre Strandvej 2, Hjarnø, 
7130 Juelsminde
T:60 68 83 97

ibaerentsen@gmail.com
https://vestergaard-moelleri.dk    

Ingrid Bærentsen
billedkunstner

ØST



Hvad er din baggrund som kunstner?
Jeg er autodidakt billedkunstner. Jeg maler med 
akryl på lærred eller andet egnet materiale.

Hvor finder du din inspiration til din kunst?
Jeg inspireres af hverdagens små finurligheder, 
som bliver til ord og en sætning, som jeg tilsætter 
lidt fantasi og en stor del humor. Det kommer der 
så et maleri ud af eller andre kreative påfund.

 Hvilket kendetegn er særligt for netop din 
kunst?
Mit særlige kendetegn er, at jeg stort set altid 
bruger humor i mine værker.

Dyreskuepladsen 33
7130 Juelsminde
T: 30 32 12 48

Jlf_92@hotmail.com

Jannie Falkenberg
billedkunstner

øst
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Hvad er din baggrund som 
kunstner?
Min glæde ved at male kom af, 
at jeg som ung var skiltemaler. 
Som ældre har fået tiden og 
lysten til at male billeder

Hvor finder du din 
inspiration til din kunst?
Min inspiration kommer 
primært fra den nordiske 
natur. Jeg holder af de lyse og 
rolige motiver, men med et 
strejf af humor. Som ganske 
ung boede jeg i Island.

Hvilket kendetegn er særligt 
for netop din kunst?
Mit kendetegn er, at stort set 
alle mine billeder er nordisk 
inspirerede både ift. motiv og 
farver.

Skovvejen 19
7130 Juelsminde
T: 41 44 35 18

Herdis.sorensen35@gmail.com

Herdis Sørensen
billedkunstner

ØST



Hvad er din baggrund som 
kunstner?
Jeg er uddannet pottemager 
og har Pottemageren i 
Juelsminde. Min have er åben 
i butikkens åbningstid og er en 
del af Åbne Atelierdøre.

Hvor finder du din 
inspiration til din kunst?
Jeg laver brugskunst, 
unika, maler og tegner. Min 
inspiration kommer fra 
ting, jeg ser og oplever i min 
hverdag.

Hvilket kendetegn er 
særligt for netop din kunst?
Mit kendetegn er, at jeg kun 
laver unika. Ikke to genstande 
er helt ens.

Juelsgade 7 
7130 Juelsminde
T: 21 40 73 06

mw@pottemageren-juelsminde.dk
www.pottemageren-juelsminde.dk

Marie Würtz
keramiker

øst
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Kunstnernetværket i Hedensted Kommune skaber 
relationer mellem kommunens kunstnere og sætter 
fokus på kunst og kultur.

Kunstnernetværket i Hedensted Kommune laver 3 årlige arrangementer. Det 
ene er Åbne Atelierdøre, det andet er en stor fælles udstilling og det tredje er et 
netværksmøde for netværkets medlemmer.

Man behøver ikke være professionel kunstner for at være med i Kunstnernetværket.

For at blive optaget i netværket skal du opfylde følgende kriterier:

  du skal være over 18 år
  du skal have udstillet mindst 3 gange
  du skal bo i Hedensted Kommune
  du skal have have egenproduceret kunst, som du vil sælge

Du er velkommen til at kontakte 
tovholder Berit Schmidt Hansen på telefon 79 75 51 02  
eller sende en mail på berit.schmidt.hansen@hedensted.dk,  
hvis du har lyst til at være med.

kunstnernetvaerket.hedensted.dk
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Hedensted Rådhus
Niels Espes Vej 8 
8722 Hedensted 
T: 79 75 50 00

hedensted.dk

kunstnernetvaerket.hedensted.dk/aabne-atelierdoere


