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Niels Hansen Jacobsen gen-
opstiller sin figur af Thor, der 
løfter Midgårdsormen. 

VINTERFERIE KONKURRENCE – Nordens Guder 
I weekenden til uge 6 og fra tirsdag i uge 7 byder museet på en KONKURREN-
CE for børn og voksne sammen – en skattejagt gennem samlingen og den aktuel-
le særudstilling med NORDENS GUDER som fælles tema. Jagten starter i muse-
ets skulptursal ved Niels Hansen Jacobsens skildringer af den bundne Loke og 
den mægtige Thor, der løfter Midgårdsormen. Igennem samlingen møder man 
Frej på galten Gyldenbørste, Lorenz Frölichs tryk med historien om THORS REJ-
SE TIL UDGÅRD samt Hansen Jacobsen modellering af Thors kamp med Ælde. I 
den aktuelle særudstilling er der et rigt udvalg af PETER CARLSENs nyeste ke-
ramiske skulpturer, der alle er udført over temaet NORDENS GUDER. Ved af-
levering af en rigtig svarkupon kan man være med i lodtrækningen om et par 
vimpelfisk.  

November 2009 modellerede Pe-
ter Carlsen situationen som Thor 
oplevede den, da han skulle løfte 
katten, der viste sig at være Mid-
gårdsormen 

Kære medlemmer, 
Fra uge 8 går Vejen Billedskole ind i sit 10. halvår. Til efteråret har skolen eksisteret i 5 år, og sikke en opbak-
ning den har oplevet! Der er blevet givet støtte fra forskellige sider, og den løbende udvikling er nu også gået 
over i de digitale medier, hvor børnene får mulighed for at tegne og designe egne spil. Fra det indledningsvise 
forsøg med fire ugentlige hold er det blevet en skole, der kører med det maksimalt mulige antal elever – om-
kring 70 børn om ugen, og dertil kommer de store unger, der vælger Ungdomsskolens aftentilbud, der også fo-
regår på billedskoleloftet. Ifølge Karen Marie Demuth, der er formand for foreningen Børn, Kunst og Billeder, er 
det en imponerende søgning, der kan måle sig med elevtal på store byers billedskoler.  
HUSK at notere datoerne for Vejen Kunstmuseums og Vejen Billedskoles tilbud i den kommende tid: 
 

 
 

VINTERFERIENS VÆRKSTEDER 
 – kom og være med til at lave billeder på tryk 
 
Onsdag den 17. og torsdag den 18. februar byder to af billedskolens dygtige læ-
rere - Beata Fabricius og Jette Löwén Dall - på værkstedsaktiviteter på billedsko-
leloftet. Begge dage er de i gang kl. 11-15 sekunderet af deres gode hjælpere – Fi-
lip Ohrt, Marius og Else Mortensen samt Henning Ranum. Det er gratis at være 
med, og ALLE er velkomne så længe plads haves. Jette opfordrer: ” Kom og lav 
dine egne flotte grafiske billeder! I vinterferien vil du få mulighed for at komme 
op på Billedskoleloftet og arbejde med grafik.  Det bliver på en sjov og nem må-
de, hvor vi bruger pap og kartofler til at fremstille negativer, som vi så sværter og 
trykker over på papir! Du kan lave meget detaljerede billeder, som du selvfølgelig 
får med hjem.” I løbet af de to dage kan man fx opleve, hvor meget forskelligt 
man kan få ud af at nørkle med et spidst søm og en hobbykniv i bearbejdning af 
en trykplade af pap eller i mødet med en stor, god kartoffel. Når den er gennem-
skåret er der en super trykflade, hvor man nemt kan forme sit motiv. På en 
værkstedsdag med grafikeren Jens Bohr opstod i en kartoffeltryks-rus et dogme, 
hvor alle tryk tog afsæt i kartoflens omrids. Det kom til at danne rammen om en 
elefant, et abehovede, en mariehøne og meget andet. I mange forskellige materia-
ler og teknikker får opfindsomheden frit løb. Det bliver spændende at se, hvad 
det bliver til i værkstederne. Beata og Jette siger: ”Kom og vær med! Vi glæder 
os til at se dig!” 

Konkurrencen udskrives i forlængelse af de rigtig gode og sjove erfaringer vi hav-
de med museets et-dags-konkurrence til Halloween den 31. oktober 2009 – 
samme dag som vi sidst holdt sommersemesterafslutning for Vejen Billedskole. 
Da gik konkurrencen ud på at jage SKELETTER i museets samling. Det opgave-
forløb vakte så stor opsigt og fik så mange gode samtaler i gang, at det snart bli-
ver et permanent tilbud til museets gæster! 



GENERALFORSAMLING tirsdag den 23. marts kl. 19  
Traditionen tro byder det tidlige forår på foreningen Vejen Billedskoles årlige generalforsamling. Den finder 
sted på billedskoleloftet med indgang fra Museumspladsen ovenfor metaltrappen op til den del af museet, 
der oprindeligt var Vejen Bibliotek. 
 
 
SEMESTERETS FERNISERING og efterfølgende FÆLLESAKTIVITET 17. april kl. 14- 
Semesterets fernisering og værkstedsdag finder sted lørdag den 17. april 2010. Alle skolens elever opfor-
dres til at møde op, når vi for anden gang gennemfører uddeling af de flotte diplomer med tilhørende bad-
ges udført af billedhugger Sophus Ejler Jepsen. Samtidig får familie og venner mulighed for at se et godt ud-
valg af de mange fine resultater af semesterets undervisning – en opvisning, som også museets øvrige gæster 
med interesse studerer. Temaet for dagens fælles værkstedsaktivitet bliver: BYG DIN EGEN KOLONIHA-
VE, hvor vi arbejder med pap, papir, brædder, pinde, maling, stof og hvad vi ellers får brug for. 
 
 
 

  
Vejen Billeskole: www.vejenkunstmuseum.dk>dansk velkomstside. Klik på skolens logo t.h. i øverste bjælke. 
 
 
 

KUNSTMUSEN byder på adspredelse… 
I november 2009 lanceredes i fællesskab mellem kunstmuseerne i Region Syd 
BØRNENES KUNSTKLUB, der har KUNSTMUSEN som maskot. Han kan komme 
ud til alle institutioner og hjem til alle, der har netadgang. KUNSTMUSENs hjem 
findes på: www.kunstmus.dk, hvor man kan gå ind og finde opgaver til børn i alde-
ren 4-7 år. Dér kan man melde sig ind i klubben og få opgaver sendende. Man kan 
også holde sig orienteret om museernes tilbud til børn. KUNSTMUSEN har også 
fået sin egen plads nederst på børnenes opslagstavle i BØRNEHJØRNET på Vejen 
Kunstmuseum. Dér ligger KUNSTMUSENs opgaver printet og klar til nysgerrige 
unger, der vil følge musens udfordringer og gå på opdagelse i udvalgte værker fra 
samlingen.  
 

 


