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1 • Torben Harbo
To skitser i finsk granit
Mand – kvinde skulptur
torbenharbo@dlgmail.dk

2 • Fjellerup Seje Sild
Edderkoppespind
Fjellerup Seje Sild, en velgørende hækle- og strikkeklub, be-
står af 25-30 personer der mødes en gang om ugen.
De Seje Sild udstiller i Bundgarnsmuseet, Hemming Nielsens
Vej 25, Fjellerup, i hele sommerferie perioden kl. 14.00-17.00,
torsdag 19.00-21.00.
De Seje Sild modtager gerne garn og garnrester, der kan af-
leveres hos Folkekirkens Nødhjælp, eller i Bundgarnsmuseet.
Mærkes Fjellerups Seje Sild.
Udover Edderkop og spind, der symbolsk væver de to byer
sammen, har Fjellerups Seje Sild hæklet Den røde tråd, mange
små røde spindelvæv der viser vej.
Info: www.fjellerupby.dk

3 • Carlo Larsen
Naturens kunst + min
Naturlige træstammer med på-
satte fugle, drejet i træ, på gre-
nene, og ved roden, svampe
drejet i træ.
Info: cali@primanet.dk

4 • Trine Brix
Bådbænk
Der lå en udtjent gammel træbåd
på en strandgrund i Fjellerup. Jeg
gav den nyt liv. Nu fungerer
båden som bænk. Alle er vel-
komne til at holde et lille hvil på
bænken.
Engang levede to brødre af erhvervsfiskeri fra denne båd. De
er forlængest døde, ligesom den type, småbåds erhvervsfi-
skeri også næsten er forsvundet i Danmark. Dette er symbo-
liseret ved at båden er knækket over på midten og sunket ned
i jorden. 
Materiale: fiberbeton.
Info: www.trinebrixskulptur.dk

5 • Trine Brix 
Blåmusling
Skulpturen er blevet til alene pga den
smukke form, som er forstørret op til
mandshøjde.
Materiale: fiberbeton
Info: www.trinebrixskulptur.dk

6 • Christian Schmidt
Deco-svamp/ Carl Johan
Christian er uddannet planteavlstekni-
ker, men har arbejdet meget med træ og
design. Han har indrettet flere legeplad-
ser senest legepladsen i Stenvad. Han er
også manden bag alle redskaberne på
Fjellerup Østergård.

7 • Erik Jespersen og Gouser Gudnason
Gravhund
Info: 8631 7048

8 • Christian Schmidt
Stor havørn med udbredte vinger.

9 • Fjellerups seje Sild
BIFROST bænk
Bifrost, som er regnbuen,
der danner bro mellem
himlen og Jorden, mellem
Asgård og Midgård, og nu
også mellem Fjellerup og Bønnerup.
Du er velkommen til at tage plads og
nyde udsigten og stilheden.

10 • Skulptør Ingolf Steffensen

11 • Skulptør Ingolf Steffensen
Kunstneren har ladet sig inspirere af
hvad fiskerne ser ude fra havet:
over-et-mærker, andre skibe og sejl.
Info: ingolf.steffensen@icloud.com



12 • Fjellerup Børnehave
v/ Antje Fries Harsberg
Træbrikker
Fjellerup børnehaves børn har, i sam-
arbejde med billedkunstner Antje
Fries Harsberg, malet på 150 træbrik-
ker i forskellige farver, som børnene
selv har valgt. Disse træbrikker dekorerer flere træer langs
stien mellem Fjellerup og Bønnerup.

13 • Christian Schmidt
Broen over Sortå
Christian Schmidt har lavet denne bro, der som omdrejnings-
punkt i hele Kunststien, bogstaveligt binder Fjellerup og Bøn-
nerup sammen. Et symbol på det samarbejde der har gjort
projektet muligt, men som også lægger op til fremtidigt lands-
bysamarbejde, som det gamle landsbyfællesskab. 

14 • Dorthe Kudsk Harbo
Edderkop udført i metaltråd
Info: urthe@hotmail.com 

15 • Erik Christensen
Meilgaard slot
Erik Christensen har i mange år, som
fritidsbeskæftigelse malet små olie-
malerier og akvareller. Han begyndte
også at lave modeller af bygninger.
Han har bla. lavet en model af Fjelle-
rup Kirke, som står i hans have og
herregården Fjellerup Østergård, som står udstillet hvor Fjel-
lerup Østergård lå. Senest, og med en alder af 89 år, har han
lavet modellen af Meilgaard Slot. 

16 • Boris Bøhl
Havørn
Havørnen er udskåret af en
stamme med kædesav.

17 • Boris Bøhl
Ulvehoved
Træets bark indgår i relieffet, der er ca. 50x40 cm.

Boris må betegnes som autodidakt. Han arbejder mest inden
for smede- og maskinbranchen. I en periode forsøgte han sig
med træskærearbejde udført med kædesav. Det er blevet til
mange skulpturer, som kan ses rundt i Fjellerup. Boris udfører
ikke længere træarbejde for andre.

18 • Jeanette Maria Munch
FaceRock
Jeanette Maria er en utrolig alsidig autodi-
dakt kunstner, som arbejder intuitivt og
nemt lader sig opsluge af stemningen un-
dervejs i de enkelte værkers opståen.
FaceRocks er sten i alle størrelser, vækket
til live, med ansigtsudtryk vi alle kan rela-
tere til. Jeanette Maria lægger stor vægt på at ramme natu-
rens egne farver, så også forfaldet forbliver smukt.
Eksempel på sten i bondens stenbunke - malet i sommeren
2015
Info: jeanette.munch@galleri-munch.dk

19 • Jens Peter Mølgaard, 
Friland, Rønde
Net
Skrotkunst. En tunnel udført
af farvede plastrør og fiske-
net. Plastrør er kasseret
overskud fra etablering af in-
ternet på Djursland. Fiskenet
stammer fra Thomasminde, Fjellerup. 
Du må gerne kravle igennem!
Info: jenspeter@frilands.net

20 • Karl Huber 
Jomfruen på Djursland
Karl Huber begyndte i 1975 med explotio-
nisme i malerkunsten, men har de sidste 20
år dog især beskæftiget sig med bronze-
skulpturer. Han har udstillet i ind- og udland
bl.a. i Natos hovedkvarter i Bruxelles
Info:  00syv@privat.dk

21 • Mette Glerup Pej
Varder
Jeg bygger varder, når jeg ofte færdes ved
havet. Jeg nyder, at skabe disse små værker
til glæde for mig selv, og for at give andre
på stranden en oplevelse af overraskelse…
og måske give anledning til selv at bygge
flere varder… Det er ofte sådan, at mange
varder ved siden af hinanden giver en smuk
oplevelse.
Info: Tlf. 6167 0810

22 • Trine Brix
Bjørnefars stol
I ,,Guldlok og de tre bjørne” har bjør-
nefar en meget stor stol. Jeg forestil-
ler mig, at stolen ser sådan ud. Prøv
at sætte dig og oplev hvor lille du
føler dig.
Stolen er lavet af paller.
Info: www.trinebrixskulptur.dk

23 • AWATAWA Sculptures 
v/ Henrik Bennetzsen
Arrival/Departure
2-3 meter høje masker skåret ud af
gamle, rustne tagplader. Skulptu-
rerne er placeret fra strandkanten og
ud i vandet på en lige linje, som om de
er væsner, der er i færd med at
komme op af vandet eller er på vej
ned i vandet. Hvad mon de vil? Hvor-
for har de været her? RETHINK.
Der er en skræmmende postapokalyptisk stemning over
værkets gustenvrede og forfaldne karakter. For at under-
strege dette opfordres publikum til at kaste sten på/bemale
/indbinde eller på anden måde gå i interaktion med værket.
Der henstilles dog til ikke at vælte skulpturerne.
Info: www.rå-kunst.dk

24 • Finn Stubsgaard, 
instrumentmager og lydkunstner
Krintromme 
Rytmeinstrument med en klar og ren
klang. Krintrommer stammer fra Øst-
afrika, hvor de bruges til musik- og
signalinstrumenter.
Info: www.lydleg.dk

25 • Strikkeklubben fra Bønnerup
Fiskeren og havet
Der forsøges at bibringe publikum en
illusion, om at gå på havbunden, gen-
nem tangen, og se fiskeren hive det
fyldte net op. Man kan spille på de op-
hængte bambusrør, og prøve at
skabe havets lyd.



Guidede cykelture fra Fjellerup

15-20 km:
Torsdage den 1. juni, 6. juli, 3. august, 7. september med
start fra Fjellerup Østergaard kl. 18.30.

50 km:
Lørdag den 22. juli med start fra Fjellerup Østergaard
kl. 13.00.

Guider på cykelturene er Thorbjørn Knudsen og Freddy
Juul.

Guidede cykel og gåtur 
fra Bønnerup
Cykeltur søndag den 2. juli kl. 10.00 ved Treeå. 
Gåtur søndag den 30. juli kl. 10.00 ved Treeå.

Guide er Carmen Rios. Kunstnerne har mulighed for at
præsentere deres opstillede værker.

Broen over “Sortå”
– kunststi ved Kattegat

Som en del af projektet  “Aarhus kulturby 2017 –
Gentænk landsbyen” deltager landsbyerne Bøn-
nerup Strand og Fjellerup med projektet “Broen
over Sortå - kunststi langs Kattegat”.

Projektets overordnede mål er at udvikle sam-
arbejdet mellem de to byer. Som en markering
og drivkraft for dette arbejde er projektet med
udstilling af kunst langs stien mellem Fjellerup
og Bønnerup Strand blevet til gennem et kon-
struktivt samarbejde mellem en række frivillige
lokale kræfter.

Kunstnere fra lokalområdet har valgt at bruge
stien som udstillingsvindue for deres kunst over
en seks ugers periode i sommeren 2017. Såfremt
nogen ønsker at købe kunstværkerne, kan der
tages kontakt til de enkelte kunstnere.

Den røde tråd for udstillingen er ca. 80 røde,
hæklede edderkoppespind. Følger man disse,
når man i mål 
– enten i Fjellerup eller Bønnerup Strand! GENTÆNK
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Arrangørerne takker kunstnerne der vederlagsfrit op-
stiller værkerne langs stien, og Michael Iuel, Meilgaard
Slot, der stiller areal til rådighed.

Endvidere vil vi takke vognmænd, og de frivillige hjæl-
pere ved etableringen af Kunststien.

Tak til Bønnerup Havn, Restaurant Flindts, Restaurant
Kattegat, Dan Center, Cafe Soffe og Hildings Streetfood
for at stille udstillingsfaciliteter til rådighed.

Tak til Norddjurs Kommune for at stille Thomasminde til
rådighed.

Sponsering: Tak til Aarhus Kulturby 2017, Norddjurs
Kommune og Grefta Tryk, Grenaa.

Kunstværker kan købes ved henvendelse til kunstnerne.
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Udenfor nummereringen udstiller:
Antje Fries Harsberg
- Installation med sten på stranden
Vibeke Nilars - Installation med duer
Mette Glerup Pej - maleri på udvalgte sten
Maria Katharina Fischer - skulptur

Der vil også dukke “forundrings-værker” op, der er
værd at holde øje med.

KUNST & KUNSTHÅNDVÆRK

Thomasminde - Klitvej 120, Fjellerup
1. juli-4. august 2017
Hver dag kl. 10.00-16.00

Skiftende udstillinger:
1.-7. juli:               Vibeke Nilars
                                Annelise Bugge Lund
                                Ingolf Steffensen

8.-14. juli:            Det kreative hus, Allingåbro

15. -21. juli:          Antje Fries Harsberg
                                Eva Andersen

22.-28. juli:         Vibeke Bro

29.-4. august:    Ulla Philbert
                                Morten Thuesen

Aktivitetshuset i Fjellerup
8. - 9. juli:            Nr. Djurs Kunstforening 
                                Kunstmesse i Aktivitetshuset, 
                                kl. 11.00-17.00

Carmen Rios
Imre Gyøri 
Torben Lund Andersen 
Else Andersen
Trine Pettigrew
Jakob Hansen
Aino Møller
Fotogruppen i Bønnerup

Udstillinger og events i Bønnerup

I Bønnerup og omegn findes der mange mennesker 
der brænder for at skabe kunst. Vi har fundet en del af
dem, og det er os en glæde at præsentere lokal kunst i
lokale lokaler i Bønnerup by og havn.

I perioden vil der være udstilling følgende 
udstillingssteder :
Det gamle vodbinderi (Det Gule Hus), Bønnerup 
Bådlaugs lokaler, Restaurant Flindts, Cafe Soffe 
DanLand, Restaurant Kattegat og Hildings Streetfood.

Deltagende kunstnere:
Tove Appel, 
Lis Juul Jensen 
Marianna Pedersen
Jens Peter Mølgaard 
Dorthe Kudsk Harbo 
Eva Andersen
Knud Erik Jensen 
Helle Hannibal 

Fisk og stenansigter
Havnens besøgende vil opleve overraskende kunst-
indfald, malet på sten forskellige steder på havnen og
på molerne. Malet af Mette G. Pej og Jeannette Maria
Munch Kjær.

Bifangst skulptur
Lørdag den 15. og søndag den 16. juli klk. 10.00-15.00
inviteres ledsagede børn og barnlige sjæle til at være
med til at skabe et stort værk af en del skrammel som
fiskerne får i nettet som ”bifangst”. 
Aktiviteten forberedes og ledes af: Helle Hannibal,
Jens Peter Mølgaard og Carmen Rios.

Sommerudstilling i Fjellerup

Kreativ Naturskole
Gratis aktivitet for børn

Vi vil lege med naturens materialer og skabe små
skulpturer på træerne langs Kunststien.

Fantasien slippes løs med ler som udgangspunkt. 
Med små fortællinger om naturens skabninger

er der mulighed for at blive lidt klogere på verden.
For børn i alle aldre

(under 10 år i følge med en voksen).  

Tid: 3. juli kl. 10.00-14.00 og 24. juli kl 10.00-14.00 
Mødested: Sortå (ca. midt på Kunststien)

Medbring: fornuftigt tøj, mad og drikke.

Undervisere: Carmen Rios og Jens Peter Mølgaard
Information: Jens Peter Mølgaard, 

jenspeter@frilands.net, tlf 50 176 176


