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VELKOMMEN
Nu nærmer tiden sig, hvor vi atter 
skal mødes i det smukke, gamle, 
Røde Pakhus på havnen i Hobro.
Vi i UGE33 glæder os så meget til at 
byde jer velkommen til en smuk og 
spændende udstilling af kunsthånd-
værk, udført af dygtige kunsthånd-
værkere fra lokalområdet, det øvrige 
Danmark og udlandet.
Det er med stor fornøjelse, at vi i år 
udstiller 36 kunsthåndværkere, som 
hver især præsenteres på brochurens 
følgende sider.
Udstillingsgruppen UGE33 investerer 
mange kræfter og megen tid på at 
forberede, planlægge og opbygge
årets udstilling. Og det har vi nu gjort 
i 15 år. Og vi gør det med stor glæde 
og begejstring. Og hvorfor så det?
Jo - fordi vi ikke kan lade være, og 
fordi vi ved, at der rundtom i landet 
og hele verden for den sags skyld, 
sidder dedikerede mennesker og 
skaber kunsthåndværk. Fordi de 
brænder for det, og fordi de er dybt 
fascinerede af materialer, farver, 
former og håndværksmæssige pro-
cesser og investerer masser af tid og 
energi i deres arbejde.
Vi ved også, at vi har et stort trofast 
publikum, som år efter år kommer for 

at opleve mødet med kunsthåndvær-
ket, kunsthåndværkerne og os. Vi er 
meget taknemmelige for dette og vi 
vil fortsat gøre os store anstrengelser 
for at forny og udvikle udstillingerne 
til glæde for alle.
Sidste år genoptog vi vores tidligere 
gennemgående tema, de grønne 
pileplanter. Det har vi fortsat i årets 
udstilling, da vi sætter stor pris på det 
friske, grønne element i udstillingen. 
Men der skal også være fornyelse og 
derfor venter en overraskelse, der vil 
kunne give tid og rum til fordybelse.
Ved ferniseringen vil næstformand for 
Udvalget for Kultur og Fritid, Jørgen 
Pontoppidan holde åbningstalen. 
Efterfølgende vil man kunne opleve 
et storslået show, hvor mange af de 
udstillede værker, beklædning, strik, 
tasker, smykker og hatte, vil blive vist 
på sprællevende modeller, ledsaget 
af musik leveret af Replay Quartet. 
Traditionen tro holder vi åbent om 
aftenen onsdag den 15. august hvor 
knivmager og multikunstner Michael 
West vil fortælle om sit virke som 
knivmager, krydret med anekdoter og 
guitarmusik.
Der vil i lighed med tidligere år også 
være mulighed for en sejltur på 

fjorden med det stolte skib Valkyrien, 
ført af skipper Peter Leth og frue. 
Afgange kl. 16.00, 17.30 og 19.00.
Der vil i ugens løb være arbejdende 
værksteder i Det Røde Pakhus, hvor 
kunsthåndværkere vil være aktive 
med deres håndværk. Se nærmere 
herom på: www.uge33.dk 
Søndag den 19. august kl. 11.00 vil 
Anette Grøn, Monocongo, fortælle 
om sit arbejde og om de bibelske 
motiver på de udstillede kåber.
Når udstillingen lukker søndag den 
19. august kl. 15.00, vil der være lod-
trækning om 3x2 billetter til forpremi-
ere på Himmerlands Teater, blandt de 
besøgende på afslutningstidspunktet.
Vi skylder Mariagerfjord Kommune en 
kæmpestor tak for den økonomiske 
støtte, som bevirker at der også i år 
er gratis adgang til udstillingen.

Rigtig hjertelig velkommen 
og god fornøjelse.
Kunsthåndværker-

sammenslutningen UGE33

I 2018 inviterer 
kunsthåndværker-
sammenslutningen 
UGE33 til udstilling 
nr. 15 i Det røde 
Pakhus på havnen 
i Hobro.
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PROGRAM    11.-19. AUGUST 2018

Fernisering
Lørdag, den 11. august 
kl. 11.00.

Åbningstale 
v/ Jørgen Pontoppidan

Musikken leveres af 
REPLAY QUARTET
- et ungt lokalt band

Fra venstre: Jonas Thinggaard, 
Kasper Winther, Mads Kiel og 
Mikkel Bak Markers.

Modeshow 
med præsentation af deltagende 
kunsthåndværkeres beklædning, 
strik, smykker, tasker, m.m.
Mange af udstillerne vil være til 
stede.

Onsdag aften 
åbent til kl. 21.00:
Aftenhygge med arbejdende 
værksteder og dejlig musik og 
foredrag af Michael West.

Sejltur med Valkyrien  
kl. 16.00, 17.30 og 19.00

Søndag, den 19. august 
lukker udstillingen kl. 15.00, hvor 
vi blandt de tilstedeværende 
trækker lod om 3x2 billetter til 
forpremiere på Himmerlands 
Teater

UGE33 byder igen 
i år velkommen til 
udstilling i Det røde 
Pakhus på Havnen 
i Hobro.

Åbningstider
Week-end  kl. 11-17
Sidste søndag kl. 11-15
Hverdage kl. 13-17
Onsdag kl. 13-21
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Anette Grøn Christensen
Kirkepolden 24, Gjerrild
8500 Grenå
50 41 33 13
danishdesign@monocongo.dk
www.monocongo.dk

Anette Grøn Christensen er 
uddannet mønsterkonstruktør 
og designer i Milano og hendes 
fi rma monocongos grundlæg-
gende koncept er matchende 
frakker til kvinde, barn og hund.

Anette laver en del unika kreati-
oner, der bevæger sig på græn-
sen mellem kunst og design og 
hun har det sidste år beskæftiget 
sig med en række kåber, hvor 
hun på søjler fortæller bibelske 
historier.

BEKLÆDNING

1

Anne Bak Markers
Bramslev Bakker 12
9500 Hobro
61 26 12 23
anne@naturlig-beklaedning.dk
www.naturlig-beklaedning.dk

Anne er beklædningsfi lter. 
Former og farver har tidligere 
været i fokus. I år er det også 
alle de spændende overfl adetek-
nikker der bliver præsenteret. 

Uld og silke bliver farvet sammen 
og er i år fi ltet sammen med 
mange andre spændende fi bre.

BEKLÆDNING
Anne Mette Hvidaa 
Hjørnholm 
Øster Hjermvej 28, 7560 Hjerm 
22 87 47 08 
anne.mette.hjornholm@gmail.com 
www.hjornholm.dk 

Uddannet tekstilformgiver fra 
Danmarks Designskole i Køben-
havn 1989. Selvstændig kur-
vemager siden 2000. Arbejder 
hovedsageligt med pil og driver 
sin virksomhed fra hjemadres-
sen. Producerer unikafl ettede 
skulpturer og kurve, samt driver 
omfattende undervisning i ind og 
udland. Laver store skulpturer i 
pil og andre naturmaterialer, til 
børnehaver, parker og museer. 
Finder bestandig inspiration ved 
at udforske forskellige naturma-
terialer og fl etteteknikker. Udfor-
drer form og funktion og glædes 
ved materialernes muligheder og 
skønhed.  
 
 

PIL
Asse Due
KERAMIKVÆRKSTEDET 
Risdalsvej 31, 8260 Viby J
27 21 37 79
asse@asse.dk
www.asse.dk

Asse Dues arbejdsområde 
dækker såvel kreativ, fi nurlig 
brugskunst som unika. 

Hun fi nder det inspirerende at 
arbejde med de hverdagsting, vi 
anvender og omgiver os med.  
Ofte opstår en ide, fordi hun selv 
mangler den i sin dagligdag.                                                                                                               

Asse færdes dagligt blandt børn 
i alle aldre, og måske af den 
grund afspejler hendes keramik 
et fortællende, legende og krea-
tivt univers.

KERAMIK

2 3 4
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Birgitte Krag Hansen
Bjergmarken 50 st th
4300 Holbæk
30 82 93 16
birgitte@feltmaking.dk
www.feltmaking.dk

Filter menneskefi gurer, dyrefi gu-
rer, relieffer og billeder og bruger 
fi ltenålen som redskab.

Har udviklet fl ere nye fi ltteknikker, 
her sidst nålefi ltning på transpa-
rent tekstil.

Udstiller fi ltarbejder i fl ere 
sammenhænge og laver større 
projekter bl.a. med fi lt i naturen.

FILT
Charlotte Buch
Nyrupvej 13 th
4573 Højby
26 14 13 33
info@charlottebuch.dk
www.charlottebuch.dk

Introduktionen til fi ltning fi k Char-
lotte Buch under sin uddannelse 
som fårehyrde, senere tog hun 
uddannelsen som Tekstildesig-
ner på Skolen for Brugskunst. 

Charlotte fi k meget hurtigt en 
passion for uldmaterialet og 
fi ltteteknikken og alle de ud-
tryksmuligheder den indehol-
der. Sin inspiration fi nder hun i 
naturen og i arbejdsprocessen 
med ulden.

FILT
Christina Hellevik og
Leif Møller Nielsen
Strandvejen 19, 8400 Ebeltoft
22 53 06 02 / 25 71 09 71
kontakt@pustglas.dk
www.pustglas.dk

Christina Hellevik og Leif Møller 
Nielsen driver til dagligt Pust 
Glasværksted i Ebeltoft.
Begge har en solid håndværks-
mæssig baggrund fra Glassko-
lan i Koste, Sverige, og de har 
arbejdet med glas i hhv. 14 og 
19 år. Deres farverige værker 
favner bredt, og spænder fra 
brugskunst, som glas og kander, 
over sindrigt udsmykkede vaser 
til lamper og større unikaværker. 
”Naturen spiller en vigtig rolle 
i begge vores arbejder” siger 
Christina, og tilføjer at man ikke 
kan undgå at blive inspireret af 
vandet og skoven når man nu 
bor midt i Mols Bjerge.

GLAS

5 6 7 8

Dorte Lausten
Horsensvej 8b, 9520 Skørping
20 96 32 29
lausten@c.dk
Webside: Nedlagt brug venligst 
instagram: laustenc.dk

De fi nurlige kaniner med de 
lange ører der hører alt hvad 
vi siger. Smykker med indlagt 
humor går lige ind i os med 
træsko på. 

Godt håndværk er målet og nye 
designs og teknikker afprøves 
konstant. Er oprindeligt uddan-
net på Bent Exners værksted, 
eget værksted fra 2008. 

Har formgivet altersølv til fl ere af 
landets kirker bl.a. Terndrup Kir-
ke hvor også koret er udsmykket 
af Guldsmed Dorte Lausten.

SMYKKER
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Erna Møller
Torvet 17
6760 Ribe
51 34 28 55
erna@ribeglas.dk
www.ribeglas.dk

Erna Møller har leget/arbejdet 
med koldglas i ca. 12 år. Hun 
elsker glasset med alle dets ma-
giske farver og afprøver mange 
facetter af glassets muligheder. 

Erna har specialiseret sig i 
saggede skåle og bruger også 
teknikken til at fremstille små 
vaser og lamper. Små og store 
ting. Fidelihut og kunst. 

Figurer, støbninger og skulpturer 
trylles frem.

GLAS
Helene Vonsild
Grønnegade 41
8000 Aarhus C
70 20 10 41
 1x1@1x1design.dk
www.1x1design.dk

Enkelhed er ét af nøgleordene 
for æstetikken og udtrykket i 
1+1 Design. 

Kvalitet er altid i højsædet og 
Helene bliver ofte inspireret af 
materialer og sammensætningen 
af materialer og hvad disse kan 
tilføre hinanden. 
Helt grundlæggende ønsker hun 
at udforske de muligheder der 
ligger i væven, to nøgler garn og 
den håndværksmæssige teknik 
og samtidig udfordre og gribe de 
muligheder, der naturligt opstår i 
den eksperimenterende proces.

VÆVNING
Henning Christensen
Hovangsvej 12
9500 Hobro
24 48 10 22
sevenhc@live.dk

Henning Christensen har i mange 
år udført skulpturer i marmor og 
granit og nu også i bronze.

Udgangspunktet er skitser udført 
i ler. Hennings univers er fabu-
lerende og poetisk. Organiske 
former, kroppe og væsener tager 
form.

SKULPTURER

10 11 12

Hans og Birgitte Börjeson 
Dansbrovej 2
4180 Sorø
5 784 42 43 / 42 96 42 43
hb@fulby.com
www.fulby.com

Hans og Birgitte Börjeson 
arbejder med saltglaseret stentøj 
– brugsting – unika og udsmyk-
ningsopgaver. Saltglasur har en 
hårdfør overfl ade og egner sig 
derfor fi nt til udsmykninger ude i 
det danske vejr. 

Hans og Birgitte har haft 
spændende samarbejder med 
arkitekter og landskabsarkitekter 
om mange opgaver.

KERAMIK
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Inger Trust
Fævejlevej 5
8570 Trustrup
86 33 92 07 / 51 22 59 73
ingertrust@msn.com

I starten udførte Inger Trust pri-
mært sølvsmykker, men senere 
begyndte hun at udsmykke 
nogle af disse med emalje. 

Farverne og deres sammensæt-
ning virker fascinerende på hen-
de og ansporer til eksperimenter. 
Metallets beskaffenhed, emaljen, 
brændingstiden og temperaturen 
er afgørende elementer, som gør 
arbejdet meget udfordrende og 
spændende.

EMALJE SMYKKER

13 14 15 16

Jens Rimer / 
Henrik Svarrer
Riggerloftet
Fanø
23 67 64 92 / 20 47 95 05
rimer1@live.dk      sv@rrer.dk

Rigger loftet er et aktivitetslokale 
på Fanø skibsfart og dragtsam-
ling. 

Vi er en håndfuld søfolk der 
holder sømandens frivagts 
arbejder i hævd. Der er åbent 
hver torsdag for børn og andre 
interesserede, såfremt der er 
søfolk hjemme. Vinteren går 
med at lave ting til salg, så som 
små rosetter store måtter og 
nøgleringe. 

Er der specielle ønsker laver vi 
også det.

TOVVÆRK
Jette Vinterberg 
Fortunavej 11
9500 Hobro
22 94 94 02
jettevinterberg@hotmail.com
www.jettevinterberg.dk

En fjer blev til 14 høns. Dette 
er temaet for Jettes 2018 
kollektion. 

Jette arbejder i Stentøjsler og 
rakubrænding. Hendes udtryk er 
skøre, skønne påfund med stor 
personlighed.

SKULPTURER
Karen Hørmann
Fløevej 18
9530 Støvring
40 62 84 09
cfs@centerforsmykkeformgivning.dk
www.centerforsmykkeformgivning.dk

Smykkekunstner. Bruger smyk-
ket og metallet som kunstnerisk 
udtryksmiddel, og er kendt for 
sit særlige formsprog. Arbejder 
i ædelmetal bl.a. Art Clay Silver, 
hvor utrolige mønstre og bløde 
organiske former er kendetegnet 
for smykkernes udtryk. Frem-
stiller også mindre objekter og 
brugskunst i patineret kobber. 
Har eget guldsmedeværksted og 
kursusfaciliteter. 

Har udgivet en række bøger om 
smykkedesign og -teknik.

SMYKKER
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Lisbeth Gjørtz Fast
Nørholmsvej 101
9000 Aalborg
26 14 83 33
kontakt@lisbethfast.dk
www.lisbethfast.dk

Billedkunstner, medlem af BKF*. 
Lisbeths største arbejdsfelt er 
maleri på lærred, men anven-
der som her også glas som 
”lærred”. Malerierne hedder 
”Memory Kick”, de er skabt 
som erindringskort fra livet. 
Skærer glasset selv. Søger ikke 
skarpskåret design. 

Tilstræber at skabe et stærkt og 
følsomt udtryk i et hårdt materia-
le. Det er som frosset vand, der 
aldrig smelter.

*Billedkunstnernes Forbund

GLAS

17 18 19 20

Kristian Mortensen
Bådevej 1, Valsted
9240 Nibe
50 34 24 72
mestermortensen@hotmail.com

Kristian forlod tidligt barndomsø-
en Fanø for - skulle det vise sig - 
at tilbringe et langt og spænden-
de arbejdsliv på Grønland - som 
tømrermester, fi sker og jæger.
Hjemvendt til det jyske og pensi-
onisttilværelsen har han i fl ere år 
dyrket sin fascination af gammel 
nordisk bådebyggerkunst. Det 
foreløbige resultat er en række 
smukke, originale småfartøjer.

Det største - en tremastet 
smakke - er som de øvrige 
håndbygget ud fra gamle type- 
og målbeskrivelser.

TRÆBÅDE
Kristine Markussen
Brogade 10, Sebbersund 
9240, Nibe 
22 59 59 55 
kristine@kamik-keramik.dk 
www.kamik-keramik.dk

Kristine er født i Narsaq i Grøn-
land. Hun er uddannet pottema-
ger og har haft eget værksted 
siden 1981 i Sverige, Grønland 
og Danmark. Kristines arbej-
der er i høj grad præget af sin 
herkomst og ofte dekoreret med 
motiver hentet fra nutidens såvel 
som fortidens Grønland.

KERAMIK
Lene Thomasen
Sondrupvej 61A
Sondrup, 8350 Hundslund
61 38 15 61
lenethomasen@gmail.com
www.tekstilwerk.dk

Lene Thomasen er tekstildesig-
ner fra Designskolen Kolding 
og arbejder på sit trykværksted 
Tekstilwerk med forskellige 
former for tekstiltryk, designud-
vikling af tekstile produkter og 
udstillinger. 

Hun er optaget af den grund-
læggende lære om et mønsters 
virkning i størrelse og farve. Det 
bliver sat i spil med forskellige 
materialer og teknikker, så der 
opstår en dialog mellem teksti-
lerne.

TEKSTIL
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Liselotte Hornstrup 
Rosengade 1
6600 Vejen
22 74 48 48
info@liselottehornstrup.com
www.liselottehornstrup.com

Liselotte Hornstrup er modede-
signer og kunstner, hvis design 
DNA er centreret om styrkelsen 
af individualiteten. 

Hendes designidentitet er 
monokrom og dunkel med en 
masse rå kanter og detaljer. Det 
er en innovativ fortælling om 
håndværk og beklædning, lavet 
som modstand til samfundets 
køb-og-smid-væk-kultur.

BEKLÆDNING
Lotte Dalgaard
Lindegårdsvej 7, 
Øster Syv, 4130 Viby Sj.
27 20 03 79
mail@adastradk.dk
www.adastradk.dk

Lotte Dalgaard er væver. Glæ-
den ved håndværket samt en 
evig fascination af det tekstile 
materiale er den konstante 
inspiration. Fra udstillingen 
”Brud” vises 4 værker skabt 
i samarbejde med Liselotte 
Hornstrup. Værkerne er vævet 
i delvis håndspundet hør, som 
er fundet i en stor fl yttekasse på 
Bornholm og har været gemt 
væk i næsten 100 år. Værkerne 
kredser omkring ordet brud og 
fortæller hver især en historie 
om brud: brudstykke, hvid brud, 
udbrud og granitbrud.

VÆVNING
Lotte Kjær Design
Harrestrupvej 55
7500 Holstebro
61 75 96 95
lk@lottekjaerdesign.dk
www.lottekjaerdesign.dk  

Lotte Kjær strikker både i hån-
den og på maskine - og nyder 
begge dele.

Hendes strikdesigns har et 
enkelt og tidløst udtryk der 
udfordrer de traditionelle anven-
delsesmuligheder for beklæd-
ning. Lotte har specialiseret sig 
i løbemasker til at forme med  
og som en vigtig del af selve 
designet. Lotte har udgivet 4 
strikkebøger.

STRIK
Margit Andersen
Læderværkstedet
Flarupvej 7, 7760 Hurup Thy
97 95 65 15 / 29 70 77 60
laeder@tdcadsl.dk
www.laedervaerkstedet.dk

Margit Andersen startede Læ-
derværkstedet i 1989. 

Hun laver unikke håndlavede 
skind/lædervarer og elsker at 
materialerne har deres eget liv 
og naturligheder, som ofte får 
indfl ydelse på emner/udformning 
eller dekoration. 

Margit bruger gerne andre 
naturmaterialer til at give sine 
produkter et særpræg. Under-
viser på 25. år og laver gerne 
specialopgaver.

LÆDER

21 22 23 24
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Marianne 
Johnstad-Møller
Jellingegade 8 kld. th, 2100 Kbh. Ø
2713 9810
mail@mariannejohnstad.dk
www.mariannejohnstad.dk

Marianne Johnstad-Møller er 
vokset op ved Vesterhavet, og 
hendes værker tager ofte afsæt 
i havets liv og dets cykliske be-
vægelser; hvordan vandstrømme 
bevæger en goples lange tråde, 
og et skift i lyset forandrer en 
stemning. 

I alle dele af mit arbejde er jeg 
optaget af en sanselig og under-
søgende dialog med materiale, 
farve og teknik.

STRIK / GOBLER
Martin og Anne 
Mølgaard
Øster Hjermvej 15, 7560 Hjerm
20 32 09 33 / 26 20 91 48
m@mjernkugler.dk
www.mjernkugler.dk

Martin Mølgaard svejser jernkug-
ler med sin kone Annes kreative 
iderigdom bag sig. 

Lag på lag tager det langsomt 
form og fødes på ny. De rå og 
sorte fragmenter, fra stålindu-
striens levninger, forarbejdes 
og forvandles i lysbuens gulblå 
skær til unikke skulpturer. Kug-
lerne er hver især unikke og har 
sit eget udtryk. De pryder både 
inde og ude.

JERN
Mei-Mei Foo
Dalstrupvej 10, Dalstrup
8500 Grenå
41 41 05 39
meifoofoo6@gmail.com
www.meimeifoo.dk 

Mei-Mei Foo er tekstiltrykker & 
billedkunstner. Mønstrer, former, 
farver og gentagelse med variati-
oner har altid optaget hende. 

I arbejdet med trykprocessen, 
har hun fundet et udtryk, hvor 
legen med alle elementerne kan 
få plads. Et mønsterfoto overfø-
res til serigrafi  rammer. Tekstilet 
trykkes, dampfi kseres, vaskes 
og klippes op i eget design. 

Designs som er enkle og 
brugbare, lækre til hverdag, fi ne 
til fest.

TEKSTIL
Merete Stoltze
Klemstrupvej 15
8550 Ryomgård
22 62 26 71
merete.jens@email.dk

Merete laver fi lt, skulpturelt med 
inspiration fra naturen i form 
af frøkapsler, krukker og fugle, 
samt til beklædning i nunofi lt til 
tørklæder, sjaler og ponchoer. 
Indfarver uld og silke med såvel 
plantefarver som kemiske farver. 
Eksperimenterer med planteprint 
på silketørklæder og i nunofi lt. 

Har arbejdet med fi lt og uld 
i mere end 30 år, deltaget i 
fi ltsymposier og udstillinger rundt 
i Danmark og i udlandet.

FILT

25 26 27 28
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Mette Frøkjær
Jernbanegade 4
8961 Allingåbro
61 69 22 79
ringmark@mail.dk
www.vaeveren.blogspot.dk

Mette er væver og glædes over 
at holde et gammelt håndværk 
i live – og tilføre det et nutidigt 
udtryk. Arbejdet ved væven om-
fatter stort set alle brugstekstiler 
fra grydelapper til gulvtæpper;  
alt er lavet i naturlige materialer: 
Uld, silke, hør, hamp, jute og 
bomuld.

Det er vigtigt for Mette, at det 
færdige resultat giver en daglig 
glæde i hverdagen og er både 
funktionelt og smukt.

VÆVNING
Mia Buehr 
Tom-na-Wan, Glen Deskry
Strathdon, Aberdeenshire, Scotland
+44 19 75 65 14 34
miabuehr@googlemail.com
www.theaccidentalembroiderer.typepad.com

Mia Buehr anvender moderne, 
maskinelle teknikker, når hun 
skaber sine broderi billeder. 

Håndtrykte og applikerede teks-
tiler bruges som baggrund. 

Grundet sin uddannelse som 
biolog bruger hun billeder af dyr 
og planter i sit arbejde, og er 
inspireret af naturlivet i Skotland, 
hvor hun bor.

BRODERI
Michael West
Sandstræde 27
9500 Hobro
21 67 37 41
mw@westknives.com
www.westknives.com

For Michael West er kniven 
en udtryksform. Han har som 
knivmager siden 1979 lagt vægt 
på arbejdet med form, fi nish, 
design og det personlige udtryk 
i kniven. Hver eneste kniv er unik 
og fremstår som en helhed, hvor 
linjer, form og materialer skaber 
en naturlig balance, spænding 
og sammenhæng. 

Gennem årene er det blevet til 
adskillige præmier i såvel danske 
som internationale knivkonkur-
rencer.

KNIVE
Mona Lise Martinussen 
Koldingvej 29
6760 Ribe
61 38 63 37
ribevaev@post6.tele.dk 
www.ribevaev.dk

Mona Lise Martinussen arbejder 
som væver i samarbejde med 
kunstner Ullrich Rössing, der 
skaber motiverne til vævnin-
gerne. 

Hun har siden 1994 haft eget 
værksted, hvor der hovedsa-
geligt væves billedtæpper og  
kortæpper til kirker. Farvning af 
garn til alle værkerne er en vigtig 
del af arbejdet.

VÆVNING

29 30 31 32
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Nanna Bach Munkholm
Thunøgade 6a
8000 Aarhus
24 61 38 74
nanna@nabamudesign.com
www.nabamudesign.com 

Nabamu Design tror på det 
gamle håndværk og har stor re-
spekt for naturen og dens unikke 
materialer. 

Nanna Bach Munkholm, som 
står bag Nabamu Design de-
signer og håndsyer kernelæder 
produkter. 

Nabamu Designs unikke tasker 
består af kernelæder og upcycle 
egetræ fra byggeriet af Musik-
kens Hus i Aalborg.

LÆDER
Peter Eskildsen
Brohusvej 14
9500 Hobro
24 48 10 22
peter@metalisman.dk
www.metalisman.dk

Smykker i sølv og guld med et 
enkelt og klart udtryk, hvor frem-
stillingsteknik og -proces er bæ-
rende elementer, er guldsmed 
Peter Eskildsens varemærke.

Så mangler kun én meget vigtig 
brik i spillet. Personen der bærer 
smykket. Uden denne opfylder 
det ikke sin funktion fuldt ud.

SMYKKER
Philip Krøyer
Odensegade 12, 4.tv
8000 Aarhus
28 91 92 37
philipkroyer@gmail.com

Philip Krøyer er uddannet mø-
belsnedker, fra et lille møbelsned-
keri i Aarhus. 

Med udgangspunkt i materialet 
træ, designer og formgiver Philip 
unikke møbler, som både rummer 
funktion og æstetik. 
Håndværket og detaljen er 
omdrejningspunkt i skabelsen af 
hans møbler. 

Møblerne er moderne, men med 
fokus i de traditionelle håndværk-
steknikker.  

MØBLER
Rikke Stenholt
Skt.Pouls Kirkeplads 6
8000 Aarhus C
86 76 19 76
stenholtglas@stenholtglas.dk  
www.stenholtglas.dk

Det er en daglig glæde for Rikke 
Stenholt at forme det varme glas 
til sarte, blanke og lysrefl ekteren-
de værker, men hun fascineres 
i stigende grad af også at vise 
det rå udtryk materialet kan 
have, når det bearbejdes i store 
massive, støbte emner. 

”Lyset spiller en central rolle i alle 
mine værker - direkte såvel som 
indirekte.”

GLAS

33 34 35 36
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Tak...
- til alle sponsorer, som støtter og gør det muligt
at afholde et så stort arrangement som UGE 33.

BORGMESTERKONTORET
Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro
Tlf.: +45 97 11 30 00
raadhus@mariagerfjord.dk

a r k i t e k t e r
f j o r d e n

søndre kajgade 4

m .a .a   

byggeri
planlægning

design

9500 hobro
www.arkfjorden.dk

FJORDENARKITEKTER
Sdr. Kajgade 4, 9500 Hobro
Tlf.: +45 98 52 22 18
info@arkfjorden.dk
www.arkfjorden.dk

Café K
Sdr. Kajgade 8
Tlf.+45 98 51 18 50
mail@cafek-hobro.dk

Åbent 11.30 - 22  
alle ugens dage.

HOBRO TURISTBUREAU
Sdr. Kajgade 10, 9500 Hobro
Tlf.: +45 70 27 13 77
visit@mariagerfjord.dk
www.visitmariagerfjord.dk

Mød os på turistbureauet på Havnen I 
Hobro lige ved siden af det røde pakhus. 
Vi ved næsten alt, der er værd at vide 
om Hobro, og vi hjælper gerne med at 
planlægge en tur rundt i vores skønne by 
og området omkring Mariager Fjord. Se 
mere på hjemmesiden.

LYSTFARTØJSMUSEET
Sdr. Kajgade 14
Tlf.: +45 99 82 41 70

Lystfartøjsmuseet rummer 30 fartøjer i alle 
størrelser fra den mindste jolle til ketchen 
Silvana” af Svendborg, bygget 1895. 
Desuden en stor udstilling i det smukt 
restaurerede pakhus af alle tænkelige 
effekter fra sejlsportens historie. 
Åbent alle dagene kl. 12-16.

UGE 33
vil gerne takke alle vore 
frivillige hjælpere for den store 
arbejdsindsats i forbindelse 
med udstillingen. HIMMERLANDS TEATER

Sdr. Kajgade 18 A, Hobro

Lodtrækning om 3 x 2 billet-
ter efter eget valg til en af 
teatrets egne forestillinger. 
Lodtrækningen  finder sted 
v. afslutningen af ”UGE 33” 
blandt de tilstedeværende i 
DET RØDE PAKHUS.
Du kan også kikke ind på 
teatret i løbet af ugen, vi 
prøver på børneforestillingen: 
EMMA, DEN FREMMEDE PIGEChr. Rørholms Eftf.

Ndr. Kajgade 5A, 9500 Hobro
Tlf. 98 52 14 33
roerholm@mail.dk
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GASMUSEET
Gasværksvej 2, 9500 Hobro
Tlf.:  +45 5371 5120
gas2gas@gasmuseet.dk
www.gasmuseet.dk

Besøg Gasmuseet og oplev verden med 
gas-energi. En fantastisk historie om 
hverdagens og teknikkens mirakler. 
Se de fi ne gamle sager fra gamle dage.
Åbent alle dage 10-16.

HOBRO VÆRFT Aps
v/ Peter Leth
Skibsgade 37
Tlf.: +45 98 52 37 69
Mail: info@hobrovaerft.dk

Restaurering af gamle bevaringsvær-
dige skibe. Jagten Valkyrien, som er et 
fragtskib fra 1921, er restaureret her. Alle 
er velkommen til at besøge Det Maritime 
Center Mariagerfjord i UGE 33. Onsdag 
fra kl. 16 - 21 bliver der mulighed for at 
sejle ca. en time med Valkyrien for 50 kr.

DEN BLÅ FISK
Sdr. Kajgade 22
Tlf. 40 52 17 18
pawolesen@hemmelig.dk

Ishuset ”Den blå fi sk” ligger på havnen i 
Hobro. Der sælges også øl, vand, lune 
retter m.m.

A/S KARL JENSEN
Lupinvej 14, 9500 Hobro
Tlf.: +45 98 52 03 88
Fax: +45 98 51 11 11

MURER- OG ENTREPRENØRFIRMA
Udlån af bobcat i forbindelse med pålæg-
ning af sand til udstillingen.

HOBRO VÆRKTØJ & 
MASKINUDLEJNING
v. Søren Lundsgaard
Karlbyvej 6, Sdr. Onsild
Tlf.: +45 98 52 40 72
/24 65 86 96
www.lundsgaard-udlejning.dk

Udlejning af diverse materiel til bygge- og 
anlæg. 

MEDIEHUSET WIEGAARDEN
Blåkildevej 15
9500 Hobro
Tlf. 98 51 20 66
www.wiegaarden.dk

Det tidligere Galleri Classic genåbner 
under navnet HØJBJERG & SIMMELS-
GAARD. Stedet vil igen fungere som 
galleri, men nu med fokus på objektkunst, 
installationskunst og andre former for 
samtidskunst.
Galleriet slår dørene op den 18. august 
kl. 13.30. Kl. 14 byder Klaus Højbjerg 
velkommen og der serveres forfriskninger 
- alle er velkomne!
NB: Søndag den 19. august har galleriet 
åbnet fra 11.00 - 17.00.

Ly n g h ø j  1  •  9 5 0 0  H o b ro  •  T l f . 9 8  5 1  1 3  4 4
s a t s @ r h h o b ro . d k  •  a n n o n c e @ r h h o b ro . d k •  r h h o b ro . d k

DET SKAL VIRKE– og se godt ud

Lynghøj  1 • 9500 Hobro • T l f .  98 51 13 44
sats@rhhobro.dk • annonce@rhhobro.dk • rhhobro.dk

Vi  skaber  den gra f iske løsn ing, 
der  passer  t i l  d ig  og d in 

v i rksomhed,  og se lv fø lge l ig 
e f ter  d ine ønsker

Ly n g h ø j  1  •  9 5 0 0  H o b ro  •  T l f . 9 8  5 1  1 3  4 4
s a t s @ r h h o b ro . d k  •  a n n o n c e @ r h h o b ro . d k •  r h h o b ro . d k

DET SKAL VIRKE– og se godt ud

Lynghøj  1 • 9500 Hobro • T l f .  98 51 13 44
sats@rhhobro.dk • annonce@rhhobro.dk • rhhobro.dk

Vi  skaber  den gra f iske løsn ing, 
der  passer  t i l  d ig  og d in 

v i rksomhed,  og se lv fø lge l ig 
e f ter  d ine ønsker

HØJBJERG & 
SIMMELSGAARD
Skibsgade 44, 9500 Hobr0
Tlf. 5194 9088
klaushoejbjerg@yahoo.dk

Med alt samlet i ét hus, hjælper vi 
dig med totalløsninger lige fra idé, 
foto, tekst og layout til trykning.



hjbiludlejning.dk
Smedevej 18
9500 Hobro
Tlf. 98524226

brødrene NIELSEN A/S

Rugmarksvej 4, 9500 Hobro
Tlf.: 98 52 08 71
www.brdrnielsen.dk

Tømrer- og snedkerarbejde · Totalentrepriser · 

Murer- og entreprenørarbejde

UGE 33
www.uge33.dk

Drømmen om
et godt sted at leve
Det ny Blåkilde i Hobro bliver stedet, hvor bæredygtig 
og indbydende arkitektur danner rammen om et aktivt 
liv i bedste beliggenhed lige midt mellem skov og 
fjord. Denne naturperle bliver Hobros mest attraktive 
sted at bo med de muligheder området tilbyder for 
udfoldelse. 

Hør fuglene fl øjte i skoven i baghaven, mens du ny-
der udsigten til fjorden og det aktive liv i havnemiljøet. 

Interesseret i at vide mere om det kommende byggeri 
i Hobros mest attraktive område? 
Kontakt bygherre Jørgen Bak Rasmussen på mail: 
jbr@wiegaarden.dk eller tlf. 20 24 29 24
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Formand:  Peter Eskildsen, Brohusvej 14, 9500 Hobro. Tlf. 24481022
Næstformand: Helga Bonde, Ledsagervej 16, 9500 Hobro. Tlf. 29251825
Kasserer:  Anne Bak Markers, Bramslev Bakker 12, 9500 Hobro. 61261223
Sekretær:  Jane Holm Mogensen, Skovbovej 16, 9500 Hobro. Tlf. 29936539 
 Henning Christensen, Hovangsvej 12, 9500 Hobro. Tlf. 28737577
 Jette Vinterberg, Fortunavej 11, 9500 Hobro. Tlf. 22949402
 Mette Demmers, Skovbovej 3, 9500 Hobro. Tlf. 20355158

 Mailadr.: uge33hobro@gmail.com

KUNSTHÅNDVÆRK
2018
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KUNSTHÅNDVÆRKER-
SAMMENSLUTNINGEN UGE 33

Forsidemodel: Clara Eggers. Foto: Uffe Kjær


