
1. december 2013	

Så er det blevet 1. søndag i advent, og det er igen tid for at sende nyhedsbrevet ud. Dejligt at få lov til at 
fortælle lidt om, hvad der rører sig i galleriet. 
 
Gigantium, Aalborg 
Udstillingen i Gigantium var igen i år et tilløbsstykke af gæster – næsten 40.000 besøgte messen og det føltes 
næsten som om alle var forbi og kigge på min lille fine stand. Tak til alle besøgende. 
 
Kunstruten i Vorup 
17. november deltog jeg i ”Kunstruten i Vorup” – et Åbnet Hus arrangement 
sammen med 10 andre kunstnere i vores ”lille” bydel. Sammen med mig i 
galleriet var Ellen Larsen med hendes fine portrætmalerier og vi havde ca 70 
gæster i løbet af de 5 timer vi havde åbent – tak til Ellen og vores gæster. 
 
 
Artmoney – en god gaveide 
Jeg er blevet registreret hos Artmoney Artmoney er et alternativ kunstnerisk 
betalingsmiddel som er startet i Danmark, men som har spredt sig globalt. 
Man kan købe et lille kunstværk på 12 x 18 cm til kr. 200. Man kan så vælge 
at beholde kunstværket eller bruge det som ”pengeseddel” til at handle med 
hos andre som er registreret hos Artmoney – en oversigt findes på 
Artmoney.org. 
 
 

Ellen Larsens portrætmalerier 

Kunststager – en anden god gaveide 
Jeg arbejder i øjeblikket på et projekt med hånddrejede trælysestager som er malet sorte eller hvide. På 
stagerne skriver jeg så en tekst som har relation til LYS – inspireret af den mørke, men alligevel hyggelige, 
vintertid i stearinlysets skær. Sådan dukker der hele tiden nye ideer op.  
 
Statsbiblioteket, Århus 
I november måned har jeg afsluttet udstillingen på Statsbiblioteket i Århus. I de 2 måneder er mine malerier 
blevet set af rigtig mange af bibliotekets gæster og det har også givet en del besøgende på min hjemmeside. 
Kunstforeningen på biblioteket købte et maleri af Glade Damer, som jeg havde malet specielt til udstillingen. 
 
Kursusrækken er slut. 
Sønderbygaard har været nogle dejlige lærerige dage på et fantastisk sted og jeg vender helt sikkert tilbage. 
Kurset på Randers Kunstskole slutter også. Det har været godt at være afsted en gang om ugen, og jeg har 
fået ny god inspiration. 
 
Både John og jeg vil slutte med at ønske Jer alle en dejlig december måned og en rigtig glædelig jul. Det 
næste nyhedsbrev kommer i slutningen af januar 2014. 
 
Når skiltet er sat ud ved Århusvej 86 arbejdes der i atelier - kig gerne ind. 
 
Tilmeld dig Nyhedsbrev så kommer det automatisk i din mailbox hver gang Nyhedssiden 
opdateres 
 
Husk at kigge i Galleri under Store og Små billeder for opdateringer og på Facebook Galleri 
Fredslund 
	


