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ET FORORD
Jeg har trukket mit vejr
med hen på en bænk
og der sidder vi så
og ser ud over
en ubevægelig blå fjord
næsten som udover et gulv
man kunne fristes
til at gå hen over
men hvor i dag kun
en enkelt muslingefisker
trækker sin båds skygge
og et par kølvandsstriber
efter sig. Jeg siger
det er ikke bare

det er ikke bare
den nøgne nutid
lyset spejler
det overleverer en erindring
om dengang fjorden
var rigets centrum
hvorfra vikingeflåder
drog vestpå
og om dengang
endnu tidligere
da bronzealderens gravhøje
som var de muldvarpeskud
skød op
rundt om på bakkerne

at en dag som i dag
der er så bundløst stille
og som svulmer af sol
er det helt specielt
at ånde herude
og vejret siger
vistnok lidt undskyldende
at nu og da
kan det vel tillade sig
at slappe af en dags tid
eller to
og lade blæst og regn
få et tiltrængt hvil
og samle nye kræfter.

men lyset
bærer ikke bare fortiden
med sig
fortættes det
og knuges
i et par kunstnerhænder
eller filtreres det
gennem skabende fingre
opstår nye evigheder
som rækker ind i den fremtid
der venter på os.

Så tier vi men jeg tænker:
Det er lyset
der er det særlige
her i dag
det lys
som bærer en mindelse
om havets salt
og som i dag
gør fjorden til spejl
men

Knud Sørensen

Inge Kjær							

Januar

Ulfborg
info@inge-kjaer.dk
www.inge-kjaer.dk
Billedkunstner
1. “I.U.T.” 		
2. “II.U.T.” 		

aske, pigment og akryl på finer
aske, pigment og akryl på finer

Henrik Scheel Andersen 					
Roslev
henrikscheelandersen@gmail.com
www.henrikscheelandersen.dk

Privat Eje
7.500 kr
Februar

Maleri og grafik
3. “Graner”							
4. “Hochsitz”							

2.000 kr
2.000 kr

Per Vestergaard 						
Venø
ap.vestergaard@privat.dk

Marts

Skulptur
5. “Vrag I”							
6. “Vrag II”							

1.400 kr
1.400 kr

Birgit Sørensen 						
Struer
bs1722@mail.dk
www.nielssteensorensen.dk

April

Blandform
7. “Ny gæst i Limfjorden“					
8. “Fiskehejre ved Oddesund”				

1.250 kr
1.250 kr

Anna Bjerre 							
Resen
anna@bjerrekeramik.dk

Maj

Keramik
9. “Nissum bredning, Krukke”				
10. “Nissum bredning, Fad “ 					

1800 kr
1200 kr

Henrik Vilhelm Voldmester					
Husby
henrik@voldmester.dk
www.voldmester.dk

Juni

Skulptur
11. “HavPegasus på Stridsvogn”
12. “Gugger“				

bronze		
aluminium		

20.000 kr
4.500 kr

Hans Morten							
Lemvig
hm@hansmorten.dk
www.hansmorten.dk

Juli

Maleri og collage
13. “Makrelfiskeri“						
14. “Fiskerbåd”					

9.000 kr
14.000 kr

Jens Kristian Bredholt					
Ringkøbing
jens@jensbredholt.dk
www.jensbredholt.dk

August

Blandform
/ træplade bearbejdet
med vinkelsliber og efterfølgende
bemalet med ægtempera-oilsticks
15. “ Limfjorden” 						
16. “ Gople og landskab Limfjorden “ 			

7.500 kr
7.500 kr

Anne-Mette Hjørnholm				
Hjerm
anne.mette@hjornholm.dk
www.hjornholm.dk

September

Kurvemager / Kunsthåndværker
17. “Entangled 1”						
18. “Entangled 2”						
Peter Volker Mock					
Thyborøn
petermock@live.dk
www.pmock.dk

1.800 kr
1.800 kr
Oktober

Maleri
19. “Fjordlandskab ved Haarum”
20. “Havnemiljø” 			

olie på lærred.
olie på lærred.		

Sara Bruun Buch					
Bøvlingbjerg
sara@hornvarefabrikken.dk
www.hornvarefabrikken.dk

5.000 kr
3.750 kr
November

Formgiver
21. “Blæsten går frisk”					
22. “Glimt”							
Dorthe Lund Kristensen				
Strande
dorthe.lund.kristensen@hotmail.com
www.dorthelund.dk

Privateje
2.000 kr
December

Maleri
23. “Limfjord I” 						
24. “Limfjord II”						

1.900 kr
1.900 kr

KUNSTFORENINGEN LIMFJORDEN
Ulrikka Ikjær		
Formand		
			

Fabjergvej 1, 7620 Lemvig
40 61 73 42
ulrikka@ulrikka-keramik.dk

Anne Hennig - Olsen
Næstformand		
			

Portvænget 10, 7620 Lemvig
24 84 26 92
annehennigolsen@gmail.com

Nancy Stigaard 		
Kasserer			
			

Sølystvej 45, 7620 Lemvig
53 65 15 41
nancy@stigaard.net

Kunstforeningen Limfjorden
er støttet økonomisk af Kulturelt Samråd
Kunstforeningen Limfjorden er støttet økonomisk af
Struer Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning.

Ønsker du at blive medlem af
Kunstforeningen Limfjorden så ret henvendelse
til kassereren på:
www.limfjorden.com

