
FIND VÆRKSTEDERNE:

3. Vibeke Buciek, 
Jernbanevej 6
4330 Hvalsø

Keramisk Værksted
T: 4640 7371 
M: 3062 5092
E: artout@business.tele.dk
www.vibekebuciek.dk

4. Susanne Pedersen
Brødledsvej 6
4330 Hvalsø

Susannes galleri og værksted
T: 4640 9482
M:  2264 8461
E:  mail@susannepedersen.dk 
www.susannepedersen.dk

7. Jørn Hansen 
Mosesvinget 9, Særløse
4330 Hvalsø

Billedhugger
T: 3880 1484
E: to@joern.dk
www.joern.dk

2. Rita Jensen 
Jernbanevej 35
4330 Hvalsø

T: 4640 9060
M: 5132 9521
E: ritajensen46@gmail.com

6. Christella Bamford  & 
     Helge Nordstrøm 
Kvandrupvej 10, Skov-Hastrup
4330  Hvalsø

Galleri Henochba
M: 2810 0118 (Helge) 
M: 2149 3993 (Christella) 
E: det.gulehus@get2net.dk
www.henochba.dk

12. Charlotte Hjelholt, 
Kattingevej 27, Kattinge
4000  Roskilde

T: 4640 2888
M: 2219 7562
E: mail@charlottehjelholt.dk
www.charlottehjelholt.dk

9. Weiss og Regius
Orehøjvej 1c,  
4320 Lejre

Keramik studio Lene Regius & Per Weiss
T: 4648 0687
E: regius.dk@gmail.com 
 perweiss.dk@gmail.com 
www.regius.dk og www.perweiss.dk 

1. Aase Frimodt Jensen
Skovvejen 2, Rye
4060 Kirke Såby

T: 4649 2187
M: 6176 4058
E: aaj@it.dk
www.aases-stenskulpturer.dk

10. Joe Pearson
Abbetvedvej 3, Gevninge
4000 Roskilde

T: 4640 1919 
M: 2311 6623
E: Joe-pearson@pc.dk
www.joep-woodturning.dk

8. Karen Margrethe Johnsen 
Kongebrovej 16, 
4320 Lejre

T: 4632 4853.
M: 6075 7748
E: kmjohnsen@mac.com
www.kmjohnsen.wordpress.com
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KUNSTRUNDEN
ÅBNE VÆRKSTEDER

i Lejre Kommune

28. og 29. april 
kl. 11:00-17:00

5

5. Ulla Borck & Henrik Høyer, 
Smidstrupvej 15, Smidstrup
4330  Hvalsø

Atelier Art and Word
T: 4640 8723
M: 4162 7388
E: hh@smidstrup.net

11. Kirsten Bank
Herslev Bygade 17
4000 Roskilde

Kunstnergruppen Medusa, Atelier Bank
T: 2173 5011
E: kbank@lillenedergaard.dk
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4. Susanne Pedersen

Naturen er en gennemgående inspirations kilde 
i mine billeder. Elletræerne, der vokser i mosen 
ved Lejre Station er en tilbagevendende inspira-
tion for mig. I mine billeder arbejder  jeg også 
med at fortælle historier. Der er mange farver 
og figurer at gå på opdagelse i. De er en slags 
“stream of consciousness”, Tankerum hedder de.

2. Rita Jensen

Udstilling af mindre bronzeskulpturer og 
havemosaik bl.a.  trædesten, “solfangere” og 
dekorerede marksten.

Hvis vejret er til det vil jeg arbejde men fremstil-
ling af mosaikfliser. Både lægning af selve 
mosaikken og støbning af flisen.

8. Karen Margrethe Johnsen

Autodidakt billedkunstner. I over 20 år har 
jeg  været udøvende billed-kunstner. Jeg 
holder åbent i mit værksted ,som ligger på 
naturgrund ved min bolig. Jeg arbejder på 
lærred,papir,tekstil mm.Teksturer og strukturer 
interesserer mig. Senest har jeg lavet en række 
collager på papir.

6. Christella Bamford 
Helge Nordstrøm

Atelier Henochba åbner igen dørene for besø-
gende, og har sat en udstilling sammen med nyt 
arbejde fra vinteren og foråret.

Den indeholder kunsthåndværk i keramik og 
glas. Fiberbeton, -og glasskulptur. Maleri, grafik, 
akvarel og tegning.

Vi fortæller gerne om seneste projekter og 
viser arbejde frem. Besøg også vores gryende 
skulpturpark på Skjoldungestien. Her troner bla. 
en ny og meget spændende og stor træskulptur 
af Jørn Hansen.

Nyd en forfriskning og udsigten ud over det 
smukke landskab.

3. Vibeke Buciek

Jeg arbejder i to kunstneriske spor: Det ene spor 
omfatter brugskunst, serieproduktion og rækker 
af værkstedsproducerede hverdags-ting. Det 
andet spor har en dybere kunstnerisk dimension 
og knytter sig til skulpturelt keramik med varia-
tioner over klassiske keramiske former (f.eks. 
vasen, fadet og containeren).

9. Lene Regius
Per Weiss

Store keramiske krukker.
Overfladen på krukkerne er inden brænding, 
ridset og bemalet med begitninger.

Udtrykket er henholdsvis historiefortællende og 
ornamentalt. 

INTRODUKTION

Vi er en gruppe kunstnere, der er gået sammen 
om en ”Kunstrunde”. 

Projektet finder sted i weekenden den 28. og 
29. april. Vi holder værkstederne åbne for 
besøgende fra kl. 11.00 til kl. 17.00.

Projektet skal ses som en mulighed for at kom-
binere en tur i kommunens landskab med en  
rundtur til værkstederne.

Gruppen består af en blanding af billedkunst-
nere, kunsthåndværkere, skulptører, mv.

1. Aase Frimodt Jensen

Jeg arbejder med danske natursten som ud-
gangspunkt. I mine skulpturer understreger jeg 
stenens iboende natur. Jeg finder stenene i grus-
graven eller på marken, og jeg går efter sten, der 
har en smuk struktur eller farve.  Jeg arbejder 
med organiske former og strukturer. Silkeglatte 
overflader spiller ofte op mod en stokket, ru 
overflade. Naturen er min inspirationskilde. 

5. Ulla Borck
Henrik Høyer

Ulla arbejder med sindets strømninger i billed-
erne. Koloristisk form og indhold. 

Henrik arbejder med grafik, maleri og bogunica. 
De abstrakte og genkendelige elementer er gen-
nemgående træk i såvel maleri som grafikken. 
Begge er autodidakte og har udstillet siden 1990. 

I forbindelse med ”Lejre Kulturdagene” viser vi 
nye værker med inspiration og motiver bl.a. fra 
Jerusalem. 

Salg af the, kaffe og kage.

10. Joe Pearson

Jeg arbejder med danske træsorter,  hovedsaglig 
samlet fra Ledreborg, Lindholm gods samt de 
nord-sjællandske slotsparker. 

Velkommen til mit trædrejerværksted med 
spåner på gulvet og galleri med egne arbejder 
- alle former for træskåle og trækunst.

12. Charlotte Hjelholt

I maleriet arbejder jeg ud fra organisk vækst, 
nuancerigdom og underliggende strukturer. 
Plantedele og landskabsudsnit bliver  
omdrejningspunkt i deres eget billedunivers. 
Billedet skal gerne pirre nysgerrigheden og 
stille spørgsmål samtidig med, at udtrykket er 
æstetisk harmonisk.

7. Jørn Hansen
Professionel kunstner. Træskulpturer i både store 
og små formater,  Udsmykninger og værker i 
glas, ofte sat sammen med træ og drivtømmer.   

Land art i både ind og udland,  der vises  fotos af 
de nyeste værker. Der er adgang til både atelier 
og galleri såvel som til udendørs udstilling i have 
og ved søbred..

11. Kunstnergruppen Medusa

Vi er en gruppe på 6 kunstnere, der ugentligt, til 
gensidig inspiration, mødes og maler sammen. 
Vi fordyber os i  skiftende emner. De værker, vi 
primært arbejder med i øjeblikket, omhandler 
sensualitet/seksualitet. Der vil også være 
mulighed for at se andre værker samt få en snak 
med os om, hvordan vi hver især fortolker vores 
fælles emne. 


