
STAFET FOR LIVET 
ODDER 2015

KUNSTAUKTION 
Lørdag den 20. juni kl. 16.00 

på stafetpladsen Spektrum Park



Auktionsregler for kunstværker 
modtaget til salg på 
Stafet For Livet Odder 2015

Alle kunstværker bortauktioneres af auktionarius Finn Thranum og hjælper 
Erik Damgaard på auktionen lørdag den 20.6.2015 start kl. 16.00 fra 
scenen på stafetpladsen.

Bud går ubeskåret til fordel for Stafet For Livet/Kræftens bekæmpelse. 

Betaling for købte værker sker umiddelbart efter auktionen til kasserer 
Niels Thylstrup, der befinder sig ved scenekanten. Faktura kan aftales 
med kasserer. Betaling kan ske kontant eller med Dankort. Kunstværker 
udleveres herefter.

Alle værker udbydes til salg for de i kataloget nævnte mindstepriser. Bud 
er bindende. Der er ikke moms indeholdt i budsummer. Såfremt mindste-
beløbet ikke bydes trækkes kunstværket tilbage og det sælges af  
styregruppen på anden vis. Alle værker er købt som beset.

Der kan indgives forhåndsbud af alle til formanden Kurt Christensen mail 
kc52dk@gmail.com eller mobil 6070 0642 indtil fredag den 19.6.2015  
kl. 18.00. Indkomne auktionsbud starter auktionarius auktionen med.

Alle kunstværker kan besigtiges i Spektrum Odder fra mandag den 
10.6.2015 til torsdag den 18.6.2015 og i telt på stafetpladsen om  
lørdagen den 20.6.2015 indtil 1 time før auktionens begyndelse.

Vi takker alle kunstnerne mange gange for støtten til  
Stafet For Livet Odder - Fantastisk flot opbakning!
Vi står sammen i kampen mod kræften og fejrer flere fødselsdage.

Ansvarlige: 
Jon Bahl, Kurt Christensen  
og Sven Aage Dam 

Layout:  
BRUHN Grafisk ApS
www.bruhngrafisk.dk

Tryk:
Odder Avis
www.odderavis.dk
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Annette Præstegaard · www.prae.dk
Mindste pris 500 kr.

Birgit Kjærsgaard · Mindste pris 150 kr.
www.verdensrum.blogspot.com · 50x50 cm

PORCELÆNSKRUKKE “THORAS BLONDE”

LANDSCAPE

Annette Præstegaard: Er ved at forberede en stor 
udstilling i Pakhuset i Odder, som har fer nisering 
den 4. juli (Drømmenes sti ved Amstrup Red) 
malerier fra området ved det tidligere fængsel. 

Birgit Kjærsgaard: Arbejder med en speciel teknik, som 
er med til at udvikle kunsten i Danmark og uds. årlig i OK 
18, Kunstværket i Odder i aug/sep.måned. 



4

Birthe Rågård · www.birthe-raagaard.dk
Mindste pris 1000 kr. · L 60 cm

Buller Hermansen · www.bullerhermansen.dk 
Mindste pris 1500 kr. · 37 cm

DRAGEN MED DE SYV BEN

KERAMIKFAD “SAMMENHÆNG”

Birte Rågård: Bestillingsopgave fra ”di heslige slønglers Klup” Skanderborg for at ære Ole Lund 
Kirkegaard: En drage til at sidde på – 2 m lang – et hoved i begge ender og 7 ben. Denne drage er 
et af de første udkast til den endelige drage og således i lighed med den store drage som står ved 
kulturhustorvet i Skanderborg. Bemærk der er drageyngel, da der er 4 ben på den ene side og kun 3 
på den anden. Dragen er i familie med Birtes hyropuffer (fødsel og liv).

Buller Hermansen: Min keramik har tradition i det gamle 
pottemageri, siger B.H. selv. Til september blive der en 
stor udstilling på Odder Museum, hvor der vises en stor 
del af Bullers produktion.
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Carsten Langkilde · www.carsten-langkilde.dk
Mindste pris 1000 kr. · 19x25 cm

Carsten Langkilde · www.carsten-langkilde.dk
Mindste pris 1000 kr. · 19x25 cm

ÅRHUS

BUDAPEST

Carsten Langkilde: Foto/forunderlig/fantastisk.
Se blot udsmykningen på den nye Hou-Samsø 
færge, som han har lavet. C.L. udstiller hvert år i 
OK 18 i Kunstværket, Odder.

Carsten Langkilde: Foto/forunderlig/fantastisk.
Se blot udsmykningen på den nye Hou-Samsø 
færge, som han har lavet. C.L. udstiller hvert år i 
OK 18 i Kunstværket, Odder.
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Dorte Ballisager · www.got2knit.dk
Mindste pris 400 kr. 

Dorthe Bent · www.dorthebent.dk
Mindste pris 600 kr. · 44 cm

ULDTRØJE UNIKA

GLASFAD 

Dorthe Ballisager: Strikker Unika beklædning til voksne 
og børn fortrinsvis af naturmaterialer som uld, silke og 
hør i god kvalitet. Trøjen er fra en serie med særlige tryk, 
så ingen i serien bliver helt ens.

Dorthe Bent: Er glaskunstner af de bedste. Hun 
har værksted og butik i Ørting. Kig ind og se 
D.B. fi ne glasskulpturer, armbånd, skåle, smyk-
ker m.m., når I kører igennem Ørting.
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Ellen Lundum · www.ellenlundum.odderweb.dk
Mindste pris 1500 kr. · 40x50 cm

Else Elisabeth Andersen · 63x48 cm
www.elseelisabethandersen.dk · Mindste pris 1500 kr.

Ellen Lundum: Har i mange år glædet kunstpublikum med 
sine farveglade billeder; landskaber,mennnesker m.m. og 
det specielle papir, hun selv fremstiller. Kik ind i Torrild for-
samlingshus og se E.L.´s udsmykning.

Else Elisabeth Andersen: Fører på ypperligste vis 
den Nordiske landskabskunst videre og har udstil-
let i såvel Danmark som udlandet. E.E.A. er også 
igangsætter. Bl.a. har hun startet kunstsammen-
slutningen OK 18 i Odder.

KÆRESTER VED KÆRLIGHEDSBUEN

URLANDSKAB
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Erling Leick · www.erlingleick.dk 
Mindste pris 2000 kr. · 60x80 cm

Eva Keramik · Mindste pris 800 kr.
www.facebook.com/pages/Eva-Keramik-Rude-strand

Erling Leick: Fra midt i 1980erne har L. be væget 
sig i stadig mere abstrakt retning. Pensel-
strøgene gøres brede og fejende, mens farverne 
smælder. Citat fra Weilbachs Kunstleksikon.

Eva Pedersen: Har værksted i Rude ved Odder. Her 
laver hun de fi neste og ofte fi nurlige fi gurer i kera-
mik og bronze, ofte med en naturlig udstråling, og de 
glæder mange og står i mange hjem.

GOOD NEWS ONLY

KLOVN (RAKU)
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Eva Keramik · Mindste pris 600 kr.
www.facebook.com/pages/Eva-Keramik-Rude-strand

Eva Keramik · Mindste pris 600 kr.
www.facebook.com/pages/Eva-Keramik-Rude-strand

DAME (RAKU)

DAME (RAKU)

Eva Pedersen: Har værksted i Rude ved Odder. Her 
laver hun de fi neste og ofte fi nurlige fi gurer i keramik 
og bronze, ofte med en naturlig udstråling, og de 
glæder mange og står i mange hjem.

Eva Pedersen: Har værksted i Rude ved Odder. Her 
laver hun de fi neste og ofte fi nurlige fi gurer i keramik 
og bronze, ofte med en naturlig udstråling, og de 
glæder mange og står i mange hjem.
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Faranak Sohi · www.faranak.dk
Mindste pris 900 kr. · 37,5x54 cm

GLADE DAGE

Faranak Sohi:Der blev skrevet en meget fyldest-
gørende bog i 2013 “Det usynlige slør”af Trine 
Rytter Andersen. Hvor F.S.´s kunst omtales på 
smukkeste måde.

Flemming Hald · www.haldkunst.dk
Mindste pris 1500 kr.

KVINDER PÅ STRANDEN (STENTØJ)

Flemming Hald: Er billedhugger og undersøger 
mennesker i forskellige situtioner og bevægel-
ser og genskaber dem i bronze, skulpturerne 
gøres meget bevægelige.
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Freddy Kjeldahl · freddykjeldahl@stofanet.dk
Mindste pris 1500 kr. · 100x100 cm

LIVETS GANG

Freddy Kjeldahl:
Freddy Kjeldahl .... slagteren
Freddy Kjeldahl .... en spændende maler, og cykelrytter fra Hasselager
Kunst ........ er som man ser det !
Cykling ............. er som man føler det !

Gerda Jørgensen · www.naturmalerier.dk
Mindste pris 1250 kr. · 50x60 cm 

FLYVSK LANDSKAB

Gerda Jørgensen: Er en (institution i Odder) hun er 
maler,har været formand for Odder Kunstforening og 
er en fl ittig kunstner,der bl.a havde stor succes på den 
censurerede Kunstnernes Sommeruds. i Tistrup.
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Helle Buttenschøn
Mindste pris 600 kr. · 40x40 cm

Helle Buttenschøn: Afgangsudstilling fra kunstakade-
miet Århus i 2002. ”Det er aldrig for sent at udfordre sig 
selv og lære nyt”. ”Min inspiration fi nder jeg på mine 
mange vandreture til Norge”. Har startet malersammen-
slutningen Farvecirklen, som arbejder i Pakhuset Odder.

Helga Exner · www.helgaexner.dk
Mindste pris 1000 kr. 

BLÅ RAVVINGER

Helga Exner: Har boet og udstillet i Odder i mange 
år, men det er rundt omkring i Danmark hun er kendt, 
bl.a. med en stor udstilling på VRÅ 2014 og fl ere 
kirkeudsmykninger i f.eks. Sct. Pauls kirke i Hadsten.

UDEN TITEL 
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Helle Buttenschøn
Mindste pris 400 kr. · 30x30 cm

KVASFOSSEN

Helle Buttenschøn: Afgangsudstilling fra kunstakade-
miet Århus i 2002. ”Det er aldrig for sent at udfordre sig 
selv og lære nyt”. ”Min inspiration fi nder jeg på mine 
mange vandreture til Norge”. Har startet malersammen-
slutningen Farvecirklen, som arbejder i Pakhuset Odder.

Helle Buttenschøn
Mindste pris 400 kr. · 40x40 cm

UDSIGT TIL INDSIGT

Helle Buttenschøn: Afgangsudstilling fra kunstakade-
miet Århus i 2002. ”Det er aldrig for sent at udfordre sig 
selv og lære nyt”. ”Min inspiration fi nder jeg på mine 
mange vandreture til Norge”. Har startet malersammen-
slutningen Farvecirklen, som arbejder i Pakhuset Odder.
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Henriette Flindt · www.henriette-fl indt-keramik.dk
Mindste pris 1000 kr. · H 38 cm

KVINDEFIGUR (KERAMIK)

Henriette Flindt: Bor og arbejder på sit værksted i Synnedrup, ved 
Malling. Hvor mange fi ne keramiske og bronze- kunstværker er ble-
vet til. Som regel holder H.F. udstilling i december sammen med en 
maler. Henriette Flindt: Kvindefi guren lavet i stentøj, symbolisere de 
kræfter der er gemt i os alle når vi står overfor alvorlig sygdom.

Henny Filbert · Mindste pris 1500 kr. · 44x60 cm
www.ok18.dk/Kunstnere/Henny-Filbert/Henny-Filbert-forside.htm. 

VINTERLANDSKAB ALRØ

Henny Filbert: Bor på Bakdalgård og har sine motiver 
lige uden for vinduerne, når hun maler landskaber. Når 
H.F. maler modeller er det nok i atelieret, hvor der også 
er en spændende te atersystue.
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Inka Sigel · www.inkasigel.com
Mindste pris 900 kr. · 40x58 cm

Inka Sigel · www.inkasigel.com
Mindste pris 1250 kr. · 58x39 cm

VOGEL

FRÜHLING

Inka Sigel: Man fascineres, glædes, forundres 
når man ser malerierne. Inka er bl.a. medlem 
af “Grænselandsudstillingen” og har lavet fl ere 
store udsmykninger.

Inka Sigel: Man fascineres, glædes, forundres 
når man ser malerierne. Inka er bl.a. medlem 
af “Grænselandsudstillingen” og har lavet fl ere 
store udsmykninger.
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Jørgen Hejlsvig · www.hejlsvig.dk/hejlsvig.dk
Mindste pris 1000 kr. · 50x50 cm

BYFEST

Jørgen Hejlsvig: ”Det er frisættende at male, det giv-
er selvindsigt og er naturligvis også afslørende,for 
mine billeder er en del af mig. Billeder skal ikke tol-
kes. De er, hvad beskueren ser. Citat fra Fåborg Avis.

Kirsten Jæger · www.jaegerkeramik.dk
Mindste pris 1400 kr. · H 50 cm

KERAMIKKRUKKE

Kirsten Jæger: Er en glad og dygtig keramiker der laver store smuk-
ke krukker. Glæd jer til at se K.J. udstilling i Kunstværket, Odder til 
november. Tanker bag mit værk: Jeg ville gerne lave en udsmykning 
med et stramt og grafi sk look. Jeg tog udgangspunkt i kroppen og 
isfl agen, og ønskede at mine fi gurer ikke skulle berøre hinanden men 
stå som selvstændige fragmenter på krukken. Krukken kan drejes 
og vil skifte motiv for beskueren, hvilket jeg anbefaler at gøre ofte, så 
krukken bliver ved med at “leve”.
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Kaare Nielsen · Mindste pris 500 kr. · 41x51 cm
www.ok18.dk/Kunstnere/Kaare-Nielsen/Kaare-Nielsen-forside.htm. 

BRØD OG FISK

Kaare Nielsen: Er en billedhugger og maler ud over det sæd-
vanlige. Han har udstillet på kunstsammenslutningen ”Kam-
meraterne” og i fl ere kirker. I en af de mest spændende uds. 
der har været i Odder var K.N. sammen med Bodil Nielsen, 
Malene Ahlgreen og Mogens Gissel.

Lone Pedersen · Mindste pris 1500 kr.
www.facebook.com/lone.pedersen.9256 

UDEN TITEL

Lone Pedersen: Hun har pt en særudstilling “Lone Pedersen - 
med vilje” på Museum Overtaci i Risskov, hvor der vises 170 
værker. I forbindelse med særudstillingen blev “Lone Peders-
en - med vilje” bogen udgivet. Lone Pedersen stod for gaven 
til Dronning Margrethe, da hun besøgte Museum Overtaci i 
2002. Var en årrække tilknyttet Odder Museum, og har bl.a. 
lavet museets vandkunst.
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Mogens Gissel · Mindste pris 2000 kr. · 40x29 cm
www.da.wikipedia.org/wiki/Mogens_Gissel

Ole Grøn · www.olegroen.dk
Mindste pris 500 kr. · 25,5x25,5 cm

UDEN TITEL (1987)

LØBEREN

Mogens Gissel: Har i Odder lavet to gavle og 
en stor skulptur ved Spektrum. M.G. er også 
repræsenteret i Statens Museum for Kunst og på 
Aros og bl.a. medlem af CORNER.

Ole Grøn: Er i gang med en 18m lang skulp tur, der skal 
opstilles i Vita Park og 10 små “Stål-klip” som man kalder 
dem. De skal stå forskellige steder i kommunen.
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Poul Jepsen · www.pouljepsen.com
Mindste pris 1900 kr. · H 30 cm

Torben Rosleff · www.torbenrosleff.dk
Mindste pris 1500 kr. · 50x50 cm

SORGBYRDE (BRONCE/GRANIT)

DEN KULØRTE MAND

Poul Jepsen: Fin-fi n billedhugger, der brød igennem med en bogudgiv-
else og en stor udstilling i Kunstværket i Odder 2014. Der så vi hvilken 
stor kunstner Poul Jepsen er. Poul Jepsen: Sygdom kan være tung at 
bære, men kan også bæres smukt, sorgen kan være tung at bære, men 
byrden kan også bæres stærkt. Den omvendte materiale anvendelse 
– ”Normalt” har en broncefi gur en granitsokkel

Torben Rosleff: Maler billeder som de fl este kan lide. 
Han holder en gang om året en udstilling i sit sommer-
hus i Sondrup, som trækker mange mennesker.



Thomas Mogensen

TAK

T-shirt fra CL semifi nalekamp 2014 - signeret

THOMAS MOGENSEN, VINDER CHAMPIONS LEAGUE HÅNDBOLD 2014


