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2022 var året, hvor vi igen kunne begynde at udstille ovenpå to corona-år.


Tak til Henning, vores  afgående formand, der har ført foreningen trygt 
igennem et langt stykke tid med stor viden og visioner, der kommet os alle til 
gode. .Vi har en lille gave til Henning. Resten af bestyrelsen lurede, at 
Henning kiggede langt efter den da vi holdt GF på Tegners Museum og hos 
hos Malene Bjelke sidste år.


90 år 
Man må konkludere, at det er godt at være billedhugger og vi aldrig bliver 
trætte, når man ser på vores l medlemmer Gerda Thune Andersen og Joseph 
Salamon, der begge er 90 i år og begge er meget produktive og 
udstillingsaktive. Gerda har vi lavet en særudstilling for her på kunstcenteret  
og Joseph ærer vi med en udstilling i Skulpturparken Allerød senere på 
sommeren, hvor 11 af foreningens medlemmer udstiller skulpturer lavet over 
Josephs liv og værk.


Nye medlemmer 
Velkommen til Joel Illerhag, Christian Bang jensen, Kasper Frydenlund 
Knudsen, Søren West, Gerda Thune Andersen, Ali Suaylem.


Dødsfald 
Jørgen Willerup døde sidste efter et langt og produktivt virke.


Kulturmedarbejder 
Vi har indgået aftale med freelance kulturmedarbejder Helga Jensen for at 
synliggøre vores forening. Aftalen beløber sig til max. 10.000 pr. år.

Helga er i gang med promovering på sociale medier og fundraising. Der 
laves med små film om de enkelte medlemmer.


Kasserer 
Ny kasserer, Lars Kristensen. Hvervet har til nu været varetaget af vores 
ukuelige webmaster, Jørgen Falck. Desværre er kassererskiftet endnu ikke 
gået. helt i orden, så vi har kun et foreløbigt regnskab. Endeligt regnskab 
sends ud til medlemmer så snart som muligt.


Biennalen på Dronninglund Kunstcenter  
2022’s store satsning er Biennalen på Dronninglund Kunstcenter med 241 
skulpturer af 100 kunstnere, hvoraf 122 står udenfor i den store natur.




Stinne Teglhus har med enorm energi og fantasi med sine frivillige og 
Henning fået stablet en storslået udstilling på benene.


Stenhuggersymposium i Sydfrankrig 
Vi modtog invitation til stenhuggersymposium i Sydfrankrig: Søren 
Lyngbye drog afsted og fik hugget en imponerende trold i sandsten.


Ølgod 2021 
Der blev gennemført 11 rundvisninger af lokale guider med antal besøgende 
på ca 300 personer. i alt. Herudover gennemførte Rigmor og Henning 
rundvisninger sammenlagt ca. 500 deltagere. 
salg på ca. 400.000 kr. 

Galten 2021 
7 skulpturer solgt,


Skulpturby Give 
Give skulpturby øger stadig antallet af skulpturer. I 2022 har Søren Cip 
Nielsen og Susanne Ahrenkiel deltaget i et træsymposium i Give


Hest på Silkeborg Bad 
Symposium  “Klap lige hesten”.med deltagelse af flere medlemmer: Jørn 
Hansen, Freja Niemann Lundrup, Frank Fenriz, Lars Waldemar, Søren 
Lyngbye og Trine Fenger Guld.

Asger Kristensen, Steffen Harder og Peter Hesk lavede en workshop med en 
gruppe borgere.


Augustenborg slotspark (Tidligere Augustiana skulpturpark) har erhvervet 
20000 m2 park og 4000 m2 bygninger (de gule palæer) og startet ”
Augustenborg Project”. Frank Fenriz og Lars Valdemar er samfundets 
repræsentanter. 

Ølgod 2023 
Ølgod 2023 er under planlægning ved Henning Elving. Formatet bliver 
anderledes end hidtil. Mere herom senere. 

Kulturprojekt for Midt- og Vestjylland!!
Gadens kunst med blå himmel« er titlen på et nyt videnscenter, som Ikast-
Brande Kommune er projektejer på i følgeskab med den regionale kulturaftale 
i Midt- og Vestjylland. Ambitionen er at blive et dansk videnscenter med 
internationale relationer, og opgaverne er at analysere gadens kunst, dens 
betydning for borgerne, turismen og erhvervslivet. Det handler også om 
værdier som sammenhold og stolthed samt at igangsætte offentlig debat om 



spørgsmål vedrørende kunsten i det åbne rum. Et stort gavlprojekt med de 17 
verdensmål som tema indvies i 2022. Bo Karberg er vores repræsentant i 
netværket og udfører et af de 17 gavlprojekter. 

Anne Marie Carl Nielsen  
er blevet hædret i det forløbne år. 
Som bekendt var Anne Marie Carl-Nielsen i 1905 en af stifterne af vores 
samfund og derfor har Billedhuggersamfundet en repræsentant i Carl Nielsen 
og Anne Marie Carl-Nielsen Legat (pt. Formanden). Legatet, uddeler 
hæderspriser til Billedhuggere og talentpriser til unge billedhuggere samt 
støtte til relevante kunst- og musikprojekter. 
En bog om foreningens historie er planlagt. Vi har talt med Emilie Bierlich, der 
har kurateret Anne Marie Carl-Nielsen udstillingen på Glyptoteket, om at 
skrive bogen.  
En arbejdsgruppe er nedsat mhp. At stille en udstilling med Anne Marie Carl-
Nielsen tema på benene. 

Forslag om økonomisk støtte fra foreningen til til stedsspecifikke 
installationer. 
Peter Hesk forklarer nærmere om ønsket om at støtte større 
skulpturinstallationer i relation til vores udstillinger. Vi ønsker fornyelse og 
eksperimentering med form og materialer 
Forslag om at søsætte flere mindre skulpturudstillinger som udstillingen på 
Egedal Rådhus, dr havde et budget på 30.000 med honorar til 10-20 
kunstnere, dr selv kom med mindre værker og stillede op i rådhuset. Forslag 
om at skrive til alle landes kommuner om muligheden for at få en 
skulpturudstilling for ca. 30.000kr. Forslag om at medlemmer kan rette 
henvendelse til deres hjemkommune mhp. at etablere samarbejde. 
Peter Hesk og bestyrelsen arbejder videre med disse 2 forslag. 

Tak for endnu et godt år i vores forenings lange historie. Vi ser frem til nye 
spændende projekter 


