
JUL I GALLERIET 
 
Traditionen tro bliver der julet i Pakhuset på Den Gamle station i Ørting. 
 
I år har jeg inviteret 3 gæsteudstillere indenfor i Galleriet.  
Jeg har lyst til at skabe en varieret og bred udstilling af kunsthåndværk og viser i år både 
glaskunst, maleri, keramik, strik, tekstil og bronze. 
De 3 gæsteudstillere er Keramiker Kirsten Jæger, Strik og tekstilkunstner Birgitte Lund og 
Glaspuster Lisbeth Bidstrup Madsen. 
 
Birgitte Lund elsker at strikke og arbejde med tekstil på mange forskellige måder. Der er strikket 
beklædning og hæklede tæpper, puder og nogle syede nederdele. Der ud over er der strikket og 
hæklet julepynt. 
 
Kirsten Jæger laver keramik fordi hun ikke kan lade være og hendes mission er at skabe den 
perfekte krukke. 
Hun er specielt kendt for sine store skønne keramik krukker, men hun laver også vaser, dekorative 
paddehatte, små kuvertsaltkar og smykker. 
 
Lisbeth Bidstrup Madsen udstiller blæst glas. Hun er både uddannet landskabsarkitekt og 
glaspuster. 
I en årrække drev hun glaspusteri og Galleri i Vejers Strand, og hun var med til at etablere 
butiksfællesskabet ”Nr4 kunsthåndværk” i Gl. Munkegade i Aarhus. Hendes udtryk er lyst og 
moderne med klare farver og enkle former. 
Lisbeth er Dorthe Bents søster. De to søster har hver deres unikke stil, de har tidligere med stor 
succes udstillet sammen, deres meget forskellige stil matcher hinanden og danner en spændende 
helhed. 
 
Jeg har lavet nye malerier, runde glasfade og nyt julepynt i glas. I år har jeg også udviklet en ny 
serie af små skåle i sarte farver med serigrafi tryk af kniplede engle og stjerner. I glas laver jeg 
brugskunst, skåle og fade hvor glasset både har funktionel og æstetisk værdi. Udvalget at 
glaspynt er stort og rummer stor variation, fra engle, stjerner i mange størrelser og nisser både til 
at hænge og stå. I flere år har jeg arbejdet med støbte skulpturer i glas, det seneste der har 
optaget mig er et fantastiks møde med at støbe i bronze. For mig et nyt og spændende materiale 
der både har det fine polerrede og samtidig det rå look. Man kan se små menneskefigurer og 
smykker i bronze. 
 
Der bliver meget at se på og blive inspireret af i Galleriet. Køb julegaverne i god tid, find julens 
værtindegaver eller måske noget til dig selv. Gaverne pakkes fint ind, mens du nyder udstillingen. 
 
Der er åbent fra 27. november til 21. december  
torsdag og fredag 13-17, lørdag og søndag 10-15. 
 
Dette nyhedsbrev og den vedhæftet plakat må gerne videresendes, printes og hænges op. 
 
Venlig hilsen Dorthe Bent 
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