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Kjellerupegnens Kunstsamling. 
 
 
 

Beretning for 2020. 
Generalforsamling 24.02.2021. 

Kjellerupegnens Kunstsamlings beretning for 2020: 
 

Kjellerupegnens Kunstsamlings bestyrelse har i 2020 konstitueret sig med Ole Martin Kyed 
som formand, Torben Ringbro som næstformand og kasserer, Lone Skovborg som sekretær, 
Ruth Bøgelund og Flemming Jespersen.  
Stedfortrædere / suppleanter Jens Bilberg, Anders Laursen, Lena Gaarde, Eva Moth og Kirsten 
Roetink deltager i samtlige møder i bestyrelsen. 
 
Der er afholdt 4 møder samt møder i forbindelse med ”Stabelstole” , skiltning, opsætning af 
”Frøerne” på Torvet samt forberedelse af arrangementet ”Stol på Kjellerup”. Flere møder 
aflyst på grund af Covid19. 
 
Bestyrelsens sammensætning: 
 
Ole Kyed                                 Formand                                   (på valg 2022) 
Torben Ringbro                   Kasserer og næstformand   (på valg 2021) 
Lone Skovborg                      Sekretær                                  (på valg 2021) 
Flemming Jespersen                                                               (på valg  2021) 
Ruth Bøgelund                                                                         ( på valg 2022) 
 
Stedfortrædere / suppleanter: 
 
Jens Bilberg                       (på valg 2022) 
Anders Laursen               (på valg 2021) 
Lena Gaarde                      (på valg 2021) 
Eva Moth                            (på valg 2021) 
Kirsten Roetink                (på valg 2022) 
 
 

Arbejdsrelationer i 2020: 
 
Kjellerupegnens Kunstsamling har 2020 haft et meget tæt og  konstruktivt samarbejde med 
Kjellerup Lokalråd, Kjellerup Handel og Erhverv samt Silkeborg kommune – Kultur og Fritids 
forvaltningen – Teknik og Miljøforvaltningen – Vej og Park. 
 
 
Kunstsamlingen har i 2020 modtaget det årlige drifttilskud fra Silkeborg Kommune på 
15.000,-kr til drift. 
 
Midtjyllands Avis og Kjellerup Tidende har afholdt flere interviews og lavet flere rigtig gode 
artikler i forbindelse med indsamlingen til Folkegaven:  ”LeapFrog og Tøsefrø”. To 
bronzeskulpturer, som er lavet af Helle Rask Crawford, og som er opstillet på Torvet i 
samarbejde med stenhugger Peder Madsen – Kjellerup Stenhuggeri. 
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Arbejdsopgaver og aktiviteter i 2020: 
 
Afvikling af Skulpturby Kjellerup 2019 samt nedtagning, flytning og transport af skulpturer. 
17 af de udstillede skulpturer fra Skulpturby Kjellerup 2019 – Kunst og bevægelse – 
bevægelse i kunsten - blev flyttet til Skulpturpark Kjellerup for endnu et år. 
 
Nye skilte på ældre skulpturer samt rengøring af skulpturer.  
 
2020 har været et år, som har været meget præget af Corona Pandemien.  
Kjellerupegnens Kunstsamling har måttet aflyse arrangementer flere gange. Således har 
indvielse af de 5 indkøbte skulpturer måttet udskydes flere gange, og i skrivende stund er de 
stadig ikke indviet. Forhåbentlig findes der en mulighed i 2021? 
 

Ansøgt Silkeborg Kommune om synlig skiltning til Skulpturpark Kjellerup. 
 

Indsamling og indkøb af  skulpturer 2020: 
 
Skulpturby Kjellerup 2019 gav inspiration til indkøb af fem skulpturer som gaver til Kjellerup 
by i anledning  byens 150 års jubilæum:  

• To guldsmede af billedkunstner Søren Schaarup opstillet i Skulpturpark Kjellerup. 
Skænket af Kjellerupegnens Kunstsamlig. 13.000,-kr 

• U.T. Skulptur i Diabas og Cortenstål af billedkunstner Henrik Troelsen opstillet på 
Skovbakken. Skænket af Kjellerupegnens Kunstsamling. 85.500,-kr 

• TøseFrø og LeapFrog. To bronze skulpturer af billedkunstner Helle Rask Crawford 
opstillet i vandkunsten på Torvet i samarbejde med stenhugger Peter Madsen. 
Succesfuld indsamling i 2019 blandt borgerne i Kjellerup og omegn samt støttet af 
Kjellerup Event og Kjellerup Udviklingsforening. 52.700,-kr + 7.687,50kr 

 
 Kæmpestor tak til sponsorerne! 

• Borgere i Kjellerup og omegen. 
• En særlig tak til en anonym borger, som gav 29.000kr 
• Kjellerup Event har givet 10.000,-kr til køb af skulptur. 
• Kjellerup Udviklingsforening har givet 10.000,-kr til køb af skulptur. 
• Kjellerupegnens Kunstsamling med 106.000,-kr. 

 

Skulpturen ”Stabelstole” i rundkørsel: 
 
En anden meget spændende opgave , som Kunstsamlingen har været involveret i i tæt 
samarbejde med Kjellerup lokalråd, er endnu en skulptur af Mads Odgårds.  
Skulpturen ”Stabelstole” i rundkørslen mellem rute 52 og rute 186.  
”Giv byerne et løft” hedder Silkeborg Kommunes  pulje, som understøtter Lokalrådenes 
initiativer, og som har gjort projektet muligt. 
Skulpturen blev indviet af udvalgsformand Hans Okholm den 3.10.20 ved livestreaming men 
desværre uden deltagelse af byens borgere og gæster udefra, som det ellers var planlagt. 
Corona restrektioner betød at indvielsen udelukkende var med deltagelse af kunstneren Mads 
Odgård samt enkelte repræsentanter fra de nedenfor nævnte foreningers bestyrelser. 
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Der var ellers langt op til et stort folkeligt arrangement i samarbejde mellem Kjellerup Handel 
og Erhverv, Kjellerup Lokalråd og Kjellerupegnens Kunstsamling: 
”Stol på Kjellerup” 
Forretningerne gennemførte en del af arrangementet ,og der blev bl.a. lavet en 
genbrugsindkøbspose med motiv af ”Stabelstole” og sloganet ”Stol på Kjellerup”. Ligeledes 
blev der laver flotte annoncer i Kjellerup Tidende. 
De flotte stole blev fremstillet af smed Nikolaj Knudsen Gl. Smedie Kjellerup. 
 

Øvrige aktiviteter: 
 
I det forløbne år har Kjellerupegnens Kunstsamling desuden arbejdet med og/eller været 
involveret i følgende opgaver: 

• Kjellerupegnens Kunstsamling har været indstillet til årets Ildsjæl, og formanden ved 
Ole Kyed modtog et fint krus ved et flot arrangement afholdt i Arena Midt. 

• Fotos af vægmalerierne af Leif Ragn Jensen, som tidligere var på Thorning Skole i en 
bygning, som nu er nedrevet, er ved at være færdige. Det store og flotte arbejde er 
udført af Iver Søndergaard og  Hans Winther, Thorning og forventes afsluttet først i det 
nye år. 

•  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.  - P.t. har Superbrugsen i Ans meldt 
positivt tilbage med tilsagn om 8.000,-kr. – ligeledes har Lions Kjellerup givet tilsagn 
om 10.000kr, hvis projektet gennemføres. 

• Vi vil forsøge at købe ”Læsende Søhest” af Henrik Voldmester til Ans Skole. Lone er 
tovholder. 

• Kunstsamlingen har deltaget Kjellerup Lokalråds arrangement om at sætte fokus på 
Kjellerup som Centerby - attraktiv by og bosætningssted samt til at styrke 
lokalområdets outdoorprofil. 

• Skulpturpark Kjellerup på Grønningen er en realitet, men desværre har det ikke været 
mulig at lave en egentlig indvielse.  
Arbejdet  med at etablere en slags showroom for billedkunstnere er igangsat med 
tilsagn fra foreløbig 11 kunstner med 17 skulpturer. Med vores egne skulpturer i 
området er der i alt 25 skulpturer. De fleste af de deltagende kunstnere har på grund af 
coronasituationen givet tilsagn om, at deres skulpturer kan blive stående også i 2021. 

• Forberedelse af udstilling i 2020 af lokale kunstnere ved Arena Midt i anledning af 10 
års jubilæum – bl.a. Erik Peitersen og Jens Erik Kjeldsen – blev udsat. I samarbejde med 
Arena Midt er der sonderinger vedrørende afhentning af nogle af Jens Erik Kjeldsens 
skulpturer i Agger til opstilling i Krabbes Grønne Ring. Bestyrelsen tager til Agger i 
foråret. 

 
Kjellerupegnens Kunstsamling takker medlemmer, Silkeborg Kommune, Midtjyllands Avis, 
Kjellerup Tidende, Kjellerup Lokalråd, Kjellerup Handel og Erhverv, sponsorer samt øvrige 
samarbejdsparter for et godt, konstruktivt samarbejde, som blev yderst besværliggjort af 
corona restriktioner.  
Vi ser frem til officielt at åbne Skulpturpark Kjellerup sammen med byens borgere samt at 
indvi de indkøbe skulpturer til Kjellerup By som en forsinket fødselsdagsgave. 
Ligeledes håber vi, at kunne realisere køb af skulptur til projektet ved Ans Sognehus samt 
indkøb af skulptur til Ans Skole 
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Tak til alle, som støttede Kjellerupegnens Kunstsamling i 2020. 
Ole Martin Kyed 
formand 


