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Bestyrelsen for kreds 4: 
Formand Ingelise Knutzon, iknutzon@outlook.dk 
Regnskabsfører Christina Madsen,  
Sekretær Silke Groth 
Ulla Weber Klinge 
Birgitte Lund Jensen 
 
Formandens beretning for året 2019/20 
Vores håb var og er, at vi stadig kan forblive som kreds 4. 
Sådan var ordene på forrige og sidste års generalforsamling, og er det måske også i år. 
I år har Birgitte Lund Jensen og Christina Madsen valgt at stoppe. 
 
Vores aktiviteter har i indeværende år mest været omkring Billedkunstens Dag.  
Der blev i 2020 afhold arrangementer i samarbejde med Vejen kunstmuseum og Esbjerg Kunstmuseum. 
  
På Esbjerg Kunstmuseum var der stor aktivitet.  
Her er et lille uddrag fra takkebrevet, som blev udsendt til de fonde, som gjorde det muligt at gennemføre 
dagen: 
Med jeres støtte blev det igen muligt at planlægge og gennemføre en helt ekstraordinær dag, hvor ca. 230 elever og 

lærere fra forskellige skoler samledes og fik vedkommende oplevelser med billedkunst. Iver, nysgerrighed og glæde 

var nøgleord hele dagen igennem. Alle klasser oplevede både særudstillingen Wunderkammer 2 og arbejdede videre 

i et stort værksted i Musikhusets foyer. De 13 klasser havde på for hånd fået tilsendt et materiale, som gav dem 

indsigt i udstillingen på en lystfyldt måde, inden de kom. Dermed mødte elever og lærere forberedte op og fik et 

stort udbytte.  Dagen blev afsluttet med fernisering af et fællesværk og taler.  
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Også på Vejen kunstmuseum var der stor aktivitet. 
På sidste års generalforsamling beslutte mødet, at yde et tilskud på 5000 kr., som opstart på et samarbejde 
med Vejen Kunstmuseum omkring Billedkunstens Dag 2020.  
 
Projektet handlede om keramik i fusion med lokale stenforekomster. Der blev produceret 175 individuelt unikke 
glaserede porcelænskopper. Projektets første skridt var, at lærerne klassevis støbte porcelænskopper sammen med 
eleverne. Det forudsatte en vigtig efteruddannelsen: Den 12. december 2019 arbejdede de involverede lærere en 
lang eftermiddag i museets midlertidige formidlingslokaler. Sophus Ejler Jepsen satte dem ind i grundprincipperne for 
Det handler om keramik i fusion med lokale stenforekomster. Der er produceret 175 individuelt unikke glaserede 
porcelænskopper. Projektets første skridt var, at lærerne klassevis støbte porcelænskopper sammen med eleverne. 
Det forudsatte en vigtig efteruddannelsen: Den 12. december 2019 arbejdede de involverede lærere en lang 
eftermiddag i museets midlertidige formidlingslokaler. Sophus Ejler Jepsen satte dem ind i grundprincipperne for  
De 175 kopper afrundes og blev fejret på BILLEDKUNSTENS DAG, onsdag den 11. marts med en udstilling og 
fællesarrangement på Vejen Kunstmuseum.  

 
  

                              

 
  
Der er sikker også andre undervisningsforløb i vores kreds på Billedkunstens Dag, som vi ikke kender til. 
Men vi vil rigtig gerne høre fra jer, som har gang i noget. Send gerne billeder og beskrivelser af jeres forløb, 
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så sender vi det gerne ud til alle kreds 4 medlemmer. 
 
I kreds 4 er vi i gang med endnu 2 arrangementer på Billedkunstens Dag 2020. 
Status for samarbejdet med Esbjerg Kunstmuseum:  

- Der skal søges fonde, for at kunne gennemføre dagen – dog kan generalforsamlingen beslutte, at 
kreds 4 yder et tilskud på 5000 kr., så det undgås at søge flere fonde. 

- Indholdet bliver med fokus på særudstillingen Wunderkammer 3. 
- Forhåndsbriefing sendes ud i december. 

 
Status på samarbejdet med Vejen Kunstmuseum: 

- Der er arrangeret kursus. Kurset afholdes som optakt til BILLEDKUNSTENS DAG 2021. For at 
muliggøre en effektiv produktion, tørring og brænding samt en ny måde at arbejde med det knuste 
stenmateriale, præsenteres produktion af vægobjekter til ophæng. Karen Harsbo underviser i 
alternative støbeforme lavet i flygtige materialer som fugtigt sand, kartoffelmel og/ eller flormelis. 
De unikke forme og materialernes stoflighed vil være i fokus. 

- Kurset er for billedkunstlærere på 3 skoler i Vejen kommune. 
- Projektet afsluttes med en fælles udstilling på Vejen Kunstmuseum. 

 
Vi vil også forsøge at lave et samarbejde med Kunstmuseet Brundtlund slot, hvor Silke skal være tovholder. 
 
På vores generalforsamling 2019, var der stor interesse for, at vi igen skal i gang med kurser. Speciel vil vi 
forsøge at få noget aktivitet til Sønderjylland. Der ligger dog ingen konkrete aftaler om kurser endnu, men 
det er på vej. I Esbjerg afholdes i november et Tape Art kursus, som skal være en opfølgning på et tidligere 
kursus i Tape Art.  
Der ud over må vi henvise til kurser afhold i landets øvrige kredse. 
Men vi er stadig lydhøre for ideer til kurser, hvis der er et emne, som har en bred interesse. 

  
Vi forsøger at profilerer vores arbejde bedst muligt.  Vores hjemmeside, - 
https://www.danmarksbilledkunstlaerere.dk/ som er en kreds 4 side på Danmarks Billedkunstlærere, 
sørger Susanne Skou Christensen for at indsætte de opslag, vi beder hende om. Hendes arbejde er nu 
betalt af Landsstyrelsen. 
 
På vores Facebookside kan I også læse nyt 
https://www.facebook.com/danmarksbilledkunstlaererekreds4/?epa=SEARCH_BOX 
 
Der udsendes mail, når der er ”Nyt fra kreds 4”. Det er derfor vigtig, at I selv sørger for at jeres mailadresse 
er korrekt. Hver gang der udsendes nyheder fra kredsen, må der dog også udsendes omkring 20 breve. Det 
er ærgerlige penge at bruge, når alle jo har en mailadresse. 
Det er er meget vigtig at sende mailadressen til os, hvis det endnu ikke er blevet gjort. 
Det gør det langt lettere og billigere at kommunikerer via mails end fysisk post. 
 
Vores medlemsskare er stadig stor, selv om vi er færre end på sidste generalforsamling. Vi er lige nu 81 
medlemmer i kreds 4,-  5 færre end sidste år. 
Jeg håber meget, at alle medlemmer får det udbytte af kredsens arbejde, som de forventer, ellers vil vi 
gerne høre, hvad vi kan gøre anderledes, og evt. hvordan andre ønsker at bidrage til vores arbejde.  
 
Men hvordan vi kommer videre, har vi i skrivende stund ikke noget overblik over, da vi ikke ved, hvordan 
bestyrelses sammensætningen bliver fremover. Men vi håber, at der stadig findes en Kreds 4. 
Mit personlige ønske er også, at det som det mindste, stadig er muligt at gennemføre Billedkunstens Dag i 
kredsen i et samarbejde med museer. 

https://www.danmarksbilledkunstlaerere.dk/
https://www.facebook.com/danmarksbilledkunstlaererekreds4/?epa=SEARCH_BOX


 

Generalforsamling Danmarks Billedkunstlærere kreds 4 2020 

 

Jeg håber meget, at en i blandt jer har lyst til at melde jer til bestyrelsens arbejde. 
 
Tak til den øvrige bestyrelse…  Tak for indsatsen 
Tak for samarbejde med Vejen og Esbjerg Kunstmuseer 
Og ikke mindst tak for samarbejdet med Danmarks Billedkunstlærere. 
 
Oktober 2020 
Ingelise Knutzon    
Formand for kreds 4   
 
 
  
 

 

 

 
  

 

  
 
 
 

 

 

 

 


