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Kjellerupegnens Kunstsamlings beretning for 2018: 
 
 
 

Kjellerupegnens Kunstsamlings indkøbsudvalg har  fra begyndelsen af 2018 frem til 17.08.18 
arbejdet med Ole Martin Kyed som formand, Torben Ringbro som næstformand, Erik 
Nørregård som sekretær, Karl Lau som kasserer, Ruth Bøgelund og Marie Skovbjerg.  
Personlige stedfortrædere  Torben Ringbro, Jens Bilberg, Ally Gorridsen, Flemming Jespersen 
og Lone Skovborg deltager i samtlige møder i indkøbsudvalget. 
 
Da kasserer Karl Lau desværre afgik ved døden den 17.08.18, indtrådte stedfortræder Lone 
Skovborg som bestyrelsesmedlem og Torben Ringbro indtrådte senere som ny kasserer.  
 
Carl Laus død og den ovennævnte rokade betød en længere proces, hvor banken forlangte 
ændring af vedtægter, som tydeligt skulle vise, hvem der tegnede foreningen og muligheden 
for at en samlet bestyrelsen kunne udstede fuldmagt. I de nye vedtægter er indkøbsudvalget 
ændret til en bestyrelse, som tegner og leder Kjellerupegnens Kunstsamling. De nye 
vedtægter blev godkendt 25.10.2018. 
 
Der er afholdt 7 møder inklusiv en Generalforsamling og en Studietur til Dronninglund 
Kunstcenter. 
 
Bestyrelsens sammensætning efter de nye vedtægter: 
 
Ole Kyed                                 Formand                                  (på valg 2020) 
Torben Ringbro                   Kasserer og næstformand    
Lone Skovborg                                                                          (på valg 2019) 
Erik Nørregård       -             Flemming Jespersen            (på valg  2019) 
Ruth Bøgelund       -              Jens Bilberg                            ( på valg 2020) 
Marie Skovbjerg    -              Ally Gorridsen                       ( på valg 2019) 
 
 
Vi har fortsat et meget konstruktivt samarbejde med vore nærmeste samarbejdsparter i 
Silkeborg kommune – Kultur og Fritids forvaltningen – Ejendomsforvaltningen – Teknik og 
Miljøforvaltningen. 
 
Kunstsamlingen har i 2018 modtaget  det årlige tilskud fra Silkeborg Kommune på 14.000,-kr 
til drift. 
 
Silkeborg Kommune har yderligere bevilget 40.000,-kr  til etablering af  Skulpturby Kjellerup  
2019, som afholdes i forbindelse med Kjellerup Bys 150 års Jubilæum. 
 



Midtjyllands Avis og Kjellerup Tidende afholdt interviews og lavede to artikler om Skulpturby 
Kjellerup 2019. 
 
Det store arbejde i det forløbne år har været forberedelserne til Skulpturby Kjellerup 2019. Vi 
har i den sammenhæng haft et meget fint samarbejde med Dansk Billedhugger Samfund, og er 
meget glade for, at skolerne vil deltage i projektet. 
 
Kjellerupegnens Kunstsamling har i år været på studietur til Dronninglund Kunstcenter, som i 
samarbejde med Dansk Billedhugger Samfund havde lavet en stor og flot skulpturudstilling 
med mere end hundrede skulpturer af dygtige kunstnere. 
Kunstsamlingen søger hele tiden inspiration til  Skulpturby Kjellerup 2019 og generelt til 
kunstformidlingsopgaven. 
 
Der er p.t lavet kontrakt med 24 kunstnere om i alt 39 skulpturer, som skal opstilles i 
Kjellerup. Det er en spændende men også udfordrende opgave både planmæssigt og logistisk.  
 
Skulpturby Kjellerup 2019 bliver en realitet i samarbejde med Dansk Billedhugger Samfund 
og Jubilæumskomiteen for Kjellerup By’s 150 års jubilæum. 
 
Vi har søgt mange sponsorer. Danboring har bevilget 15.000,-kr og SparNord Fonden har 
ligeledes bevilget 15.000,-kr.  
Silkeborg Kommune har som tidligere nævnt bevilget 40.000,-kr. 
  
Det har været lidt op ad bakke med sponsorater, og der mangler fortsat midler til 
skulpturprojektet bl.a til formidlingsmateriale som katalog, ”turkort” og PR-materiale. 
  
Kunstsamlingen arbejder kontinuerligt på indsamling af flere midler. 
 
Kunstsamlingen har deltaget i projektleder Liv Mørch Malskær spændende 
brugerinddragelses arbejde angående Skovbakken, Sygehusdalen og Skolens udearealer ved 
Krabbes Grønne Ring.   
Skovbakken blev indviet den 15.01.19 ved en megt festlig begivenhed med stor deltagelse, 
fakkeloptog, taler og musik. 
 
Kjellerupegnens Kunstsamling og projekt Skovbakken havde et fælles arrangement den 
1.06.2018, som blev besøgt af mere end 60 deltagere.   
Kunstsamlingen præsenterede Skulpturby Kjellerup 2019 og opstillede lysskulpturen ”The 
Same For Everyone”, som er lavet af den prisvindende internationale kunstner Nathan Coley, 
som kommer fra Skotland. Lignende skulpturer er opsat i forbindelse med Århus som 
Europæisk Kulturhovedstad i 10 eksemplarer fra Sydjurs til Hvide Sande i Vestjylland. 
Liv Mørch Malskær præsenterede ved samme lejlighed det samlede projekt Skovbakken. 
 
I det forløbne år har Kjellerupegnens Kunstsamling desuden arbejdet med og/eller været 
involveret i følgende opgaver: 

 Kunst til Friplejehjemmet i Kjellerup i form af to malerier.  
 Kunst til Fuglemosen i form af to malerier. 
  Leif Ragn Jensens vægmalerier på Thorning Skole. Oprindelig var det ideen at 

renovere vægmalerierne og et Konserveringsfirma lavede en rapport i relation til en 
renovering. Men skolens ombygning har betydet at bygningen med vægmalerierne er 
revet ned. 



Fotograferne Hans Winther og Ivar Søndergård har inden nedrivningen fotograferet 
vægmalerierne for at bevare dem for eftertiden. Efterfølgende vil de kunne gengives 
som plakater eller anden udsmykning. Blicheregnens Museum skal have en kopi af 
fotografierne. 

 Skulptur ved Sognehuset i Ans. Kunstsamlingen er sammen med menighedsrådet 
involveret i et kunstprojekt, som gerne skulle resultere i en skulptur af kunstneren 
Jens Chr. Jensen – ”Livssøjle”.  Kunstsamlingen har ansøgt lokale firmaer om 
sponsorater til skupturen, som koster 81.000,-kr 

 Bryggerstæde i Kjellerup. Superbrugsen har købt grunden af Silkeborg Kommunen, og 
området er snart færdigrenoveret med bl.a. Kunstsamlingens Skulpturer af Gunnar 
Hovgesen og Espen Bak.  

 Kunstsamlingen har deltaget i Jubilæumskomiteens forberedelser med Kjellerup By’s 
150 års jubilæum i 2019. 

 Silkeborg Kommune ønsker i samarbejde med Kjellerupegnens Kunstsamling at 
færdiggøre en egentlig skulpturpark på Grønningen med stier og bænke. Arbejdet er 
allerede igangsat og vil indgå i Skulpturby Kjellerup 2019.  

 
Kjellerupegnens Kunstsamling takker medlemmer, Silkeborg Kommune, Midtjyllands Avis, 
Kjellerup Tidende og øvrige samarbejdsparter for et godt og konstruktivt samarbejde i 2018.  
 
Tak til alle, som støttede Kjellerupegnens Kunstsamling i 2018. 
 
Kjellerupegnens Kunstsamling mindes vores mangeårige medlem og kasserer Carl Lau for 
hans værdifulde indsats for Kunstsamlingen og hans behagelige selskab. 
 
Ligeledes skal der lyde en kæmpe stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer – Erik 
Nørregaard, Marie Skovbjerg Hansen og Ally Gorridsen – for deres store indsats for 
Kunstsamlingen gennem mange år.  
 
 
Vi ser frem til at åbne Skulpturby Kjellerup 2019 den 8.06.19 sammen med byens borgere, og 
håber, at kunne opsætte en skulptur af Jens Chr. Jensen ved Sognehuset i Ans.    
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