
ÅBNE VÆRKSTEDER
i Lejre Kommune

6. og 7. maj
 kl. 11:00-17:00

FIND VÆRKSTEDERNE:
 Download evt. til mobiltelefon via QR-koden og få vist 

adresserne på KRAK-kort ved klik på knapperne.
 Folderen kan også downloades fra kalenderen på
 www.lejrekulturdage.dk
 

1. Vibeke Buciek, 
Jernbanevej 6
4330 Hvalsø

Keramisk Værksted
T: 4640 7371 
M: 3135 4138
E: artout@business.tele.dk
www.vibekebuciek.dk

6. Jørn Hansen 
Mosesvinget 9, Særløse
4330 Hvalsø

Billedhugger
T: 2619 1484
E: to@joern.dk
www.joern.dk

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

Galleri Henochba
M: 2810 0118 (Helge) 
E: postmaster@henochba.dk 
www.henochba.dk

8. Henrik Bruun, 
Smedegården 19, Baghuset
4320  Lejre

Billedkunstner
M: 28925878
E: post@henrikbruun.dk
www.henrikbruun.dk

10. Weiss og Regius
Orehøjvej 1c, Gl. Lejre 
4320 Lejre

Keramik studio Lene Regius & Per Weiss
T: 4648 0687
M: 5125 4881
E: lene.regius@gmail.com 
 perweiss.dk@gmail.com 
www.regius.dk og www.perweiss.dk 

11. Joe Pearson
Abbetvedvej 3, Gevninge
4000 Roskilde

Trædrejeri, værksted og galleri 
T: 4640 1919
M: 2311 6623
E: joe-pearson@pc.dk
www.JoePearson.dk

9. Karen Margrethe Johnsen 
Kongebrovej 16, 
4320 Lejre

Billedkunstner
M: 6075 7748
E: karenmargrethejohnsen@gmail.com
www.kmjohnsen.wordpress.com
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3. Ulla Borck & Henrik Høyer, 
Smidstrupvej 15, Smidstrup
4330  Hvalsø

Atelier Art and Word
M: 2330 0202
M: 6116 2907
E:  ulla@smidstrup.net
E: hh@smidstrup.net

12. Lis Just
Gevninge Bygade 18, Gevninge
4000 Roskilde

Billedkunstner
M: 2656 8602
E: lis.just@gmail.com
www.lisjust.dk
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4. Olaf Manske Andersen
Skovvej 23 
4330 Hvalsø

Billedhugger
M: 2078 6374
E: om.skulptur@gmail.com
Instagram:  #retrorustikindustri#
www.bkf.dk/web/olafmanske-andersen
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7. Alison Michell
Aggerupvej 1, Kisserup
4330 Hvalsø

Billedkunstner, billedhugger, mm.
T: 2757 4388
E: alison.michell@mail.dk
www.alisonmichell.dk

2. Susanne Pedersen
Brødledsvej 6
4330 Hvalsø

Billedkunstner 
T: 4640 9482
M:  2264 8461
E:  mail@susannepedersen.dk 
www.susannepedersen.dk

2

714. Charlotte Hjelholt, 
Kattingevej 27, Kattinge
4000  Roskilde

Billedkunstner
M: 2219 7562
E: mail@charlottehjelholt.dk
www.charlottehjelholt.dk

13. Mette Lorentzen
Lillemarken 21, Gevninge
4000 Roskilde

Billedkunstner
M: 2721 5701
E: mettelorentzen@hotmail.dk 
www.mettelorentzen.dk
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http://map.krak.dk/m/619eK
http://map.krak.dk/m/ItxB0
http://map.krak.dk/m/EJyhM
http://map.krak.dk/m/zYDPR
http://map.krak.dk/m/xiuD6
http://map.krak.dk/m/anBTY
http://map.krak.dk/m/z9Ds1
http://map.krak.dk/m/uck8G
http://map.krak.dk/m/gPa6c
http://map.krak.dk/m/FaK6Q
http://map.krak.dk/m/4U0Vh
https://map.krak.dk/m/2Jp07
https://map.krak.dk/m/UDhd7
https://map.krak.dk/m/b9KZg
www.bkf.dk/web/olafmanske-andersen
mailto:om.skulptur@gmail.com


9. Karen Margrethe Johnsen

Autodidakt, etableret billedkunstner igennem  mere end 20 år. 
Foruden akrylmaleri på lærred arbejder jeg med en kunstart 
kaldet “ Mixed Media “ Forskellige materialer som tekstiler , 
plastik , papir , fiberstof osv . bliver  varmebehandlet , malet , 
bleget ,  klippet , syet  mm .
Der opstår nye strukturer , som bliver til et nyt værk .Værk-
stedet ligger på naturgrund ved min bolig . Kaffe i haven

5. Christella Bamford 
Helge Nordstrøm

Det professionelt etablerede Atelier/galleri HeNoChBa ligger 
smukt placeret på Skjoldungestien, midt mellem Lejre og 
Hvalsø.

Forårets udstilling byder på skulpturer og kunsthåndværk i 
bronze, fiberbeton, keramik og glas. Samt maleri og blandform, 
grafik og tegning.

I år præsenterer vi ligeledes håndlavede tæpper i eget unika-
design. 

Vi fortæller om tidligere projekter og viser igangværende 
arbejde frem.
Nyd en forfriskning og udsigten fra vores skulpturpark.
Se hjemmeside for mere info.

2. Susanne Pedersen

Billedkunstner, Medlem af Bkf
Jeg er billedkunstner og arbejder fort tiden med begrebet 
erindring. 

Kom og se mine nyeste værker malet med akryl og jeg 
fortæller/ viser gerne om mine andre projekter med støbning 
af bronze og jesmonite.

10. Lene Regius
Per Weiss

Lene Regius.
Jeg arbejder med store keramiske krukker hvor overfladen 
inden brændingen, er ridset og bemalet med begitninger. 
Udtrykket er billeddanende og historiefortællende.
Er professionelt arbejdende kunstner og medlem af Billed-
kunstnernes Forbund BKF.

Per Weiss.
Jeg laver store drejede krukker og fade, der med geome- 
triske og snoede mønstre er med til at understrege min  
me-diative tilgang til form proces og materiale.
Er professionelt arbejdende kunstner og medlem af  
Billed-kunstnerenes Forbund BKF.

3. Ulla Borck
Henrik Høyer

”Atelier Art and Word” med åbent hus og have med udsigt over 
istidens landskab. KUNST inde og ude. Akvarel, grafik, foto, 
collage og maleri. Skulptursti.

Vi har udstillet siden 1990, solistisk, sammen eller i gruppeud-
stillinger.  Deltager også i ”KUNSTDAGE i PINSEN” 2017
Deltog i internationalt LAND-ART kunstprojekter i Kyndelløse 
2012 og i Letland sommeren 2014. Henrik var idémand, kurator 
og billedmager på projektet: ”SHAKESPEARE in ”THE GLOBE 
THEATRE”, Hvalsø Kulturhus under Lejre Kulturdage, 2016
Udøvende medlemmer af kunstnergruppen ”Art 5”, 
”Halvcirklen” og ”Lejre Kunstforening”

Oplev vor have med nyudsprungne Rododendron og Azaleaer 
(hvis vejret ellers tillader det). Kunst og have var med i Politik-
ens ”Bolig og have” i 2015 og i ”ALT OM HAVEN” nr. 8, 2016. 
Køb en kop kaffe, the, kage eller sandwich eller ta´ madpakken 
med.

12. Lis Just

Jeg har i det forgangne år beskæftiget mig med temaerne 
”Lyset” og ”At finde vejen mellem jord og himmel”. Det er der 
kommet nogle store oliemalerier ud af samt skulpturer og 
billeder baseret på materialer med spejleffekt.
Jeg arbejder i det daglige på Atelier Under i Roskilde og 
er medlem af kunstsammenslutningen Art10 med galleri i 
Holbæk, Rosen 5.

14. Charlotte Hjelholt

Maleri, skulptur, design og undervisning.
I mine værker bearbejder jeg frit mine oplevelser af naturen, 
både tæt på, med inspiration fra plante- , knogle-  
og cellestrukturer, og på afstand, i mine abstraktioner over 
lyset, vejret og landskabet. Mit værksted ligger lige midt i  
Nationalpark Skjoldungernes land.
Medlem af Kvindelige Kunstneres Samfund

6. Jørn Hansen

Skulpturer i alle størrelser primært i træ. og sat sammen med 
andre materialer: mixed media. Relieffer og nogle store fade og 
skåle hånd-udskåret med respekt for naturens eget design.
Helt unikke stykker træ med svamp, som giver mønstring og 
farvespil  er gravet frem og er udformet til skulpturer som bla. 
en serie som er parafraser over kander.
Der er åbent i både galleri, atelier og skulpturparken.
Medlem af BKF og DBS.

11. Joe Pearson 

Vi har alle brug for noget smukt og spændende til både at  
se på og røre ved. Træ har en smuk glød og personlighed 
skabt af naturen.
 
Så kom og se, hvad jeg nu har fundet gemt i træet, der stam-
mer fra Ledreborg, Lindholm gods samt de nordsjællandske 
slotsparker. Der demonstreres løbende i kunsten at dreje i 
træ, og der er kaffe og kage.

4. Olaf Manske Andersen

SKULPTUR og smukke RETROFUND ved indgangen til Stor-
skoven i Hvalsø. Her kan ses interaktiv film med afbrænd-
ing af ildtræerne på trekkingruten Skjoldungestien. Her er 
Skulpturhaven med store Stenskulpturer samt  salg af Bronze 
Skulpturer indendørs.
I disse dage har RETRO-BUTIKKEN også åben.
Vi glæder os til besøg.

7. ALison Michell

Mit galleri er i den nedlagte gamle købmandsbutik i Kisserup.
Jeg arbejder med at undersøge det virvar og den mang-
foldighed der findes udenfor min dør– i naturens mønstrer, - og 
indenfor - i sindets hemmeligheder. Jeg udstiller maleri, tegn-
ing, grafik, mm. Her er man velkommen til at spise medbragte 
madpakker i den store sprudlende have - der vil være kaffe 
og saftevand. Medlem af Kvindelig Kunstners Samfund KKS og 
Billedkunstnernes Forbund BKF

1. Vibeke Buciek

Keramisk formgiver. Medlem af Danske Kunsthåndværkere. 
På mit værksted og i mit showroom kan du opleve såvel 
brugskunst som unika. Brugskunsten omfatter mindre serier af 
håndlavet keramik, som kander, skåle, kopper mv. Unika-
værkerne udforsker mulighederne for fornyelse af klassiske 
former af skulpturel karakter og i forhold til form, overflader 
og materialer.

”Kunstrunden” i Lejre kommune er efterhånden en tradition. I år 
inviterer 17 lokale kunstnere indenfor i gallerier og på værksteder.    

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

Gruppen består af en blanding af billedkunstnere, kunsthånd-
værkere, skulptører, mv.IN
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8. Henrik Bruun

Billedkunstner

Besøg mit nye værksted på Spor 3, lige ved Lejre Station, som 
jeg deler med Billedkunstneren Pelle Møller Schiødt
Vi arbejder med træsnit, maleri m.m. på værkstedet.

Medlem af Billedkunstnernes forbund.

13. Mette Lorentzen

Som billedkunstner henter jeg min inspiration i mødet med 
andre mennesker, forskellige situationer i livet og fra indre 
bevidste, som ubevidste følelser og stemninger. Målet med 
mine malerier er via udtrykket at skabe en stemning der 
understøtter fortællingen om et liv og inviterer beskueren ind.
Udover min billedkunst, underviser jeg i forskellige teknikker 
og billedsprog på kunstskolden MusiconArt i Roskilde


