
JUL I GALLERIET 

  
 
 
Det emmer af atmosfære, og det er en oplevelse af de helt store at træde ind i pakhuset på den gamle 
station i Ørting.  
 
Keramiker Birthe Rågård er gæsteudstiller med bl.a. sine skønne hyropuffer. Gennem hendes mange år 
som keramiker har hun arbejdet med en lang række forskellige teknikker, udtryksformer og temaer. Det 
figurative og ofte lidt finurlige univers er et gennemgående træk i hendes arbejder, hvor der også er plads til 
humor.  

Pilefletter Frede Christensen gæster også galleriet med b.la. sine unikke skønne flettede kurve og andet i 
pileflet. Frede har i mange år været optaget af at flette i pil og har deltaget i mange markeder også i 
samarbejde med pilefletter foreningen.  

Dorthe Bent har lavet julepynt i glas, glaskunst bl.a. i form af borde og bronzesmykker og skulpturer. I år 
har hun arbejdet videre med serigrafitryk af gamle strikkede mellemlægsservietter og kniplede engle og 
stjerner. Udvalget at glaspynt er stort og rummer stor variation, fra engle, stjerner i mange størrelser, 
juletræer og nisser både til at hænge og stå. 

I flere år har hun også arbejdet med støbte skulpturer i glas, de sidste 2 år har det optaget hende meget at 
støbe i bronze og været et fantastisk møde. Et nyt og spændende materiale der både har det fine polerede 
og samtidig det rå look. Dorthe Bent arbejder med at lave smykker i bronze og små menneskefigurer i 
bronze der sidder på en glasklodse.  
 
Pakkekalender med 24 gaver med unika glasjulepynt, pakket og klar til at forkæle din kæreste, kone, mor, 
svigermor, eller……  
 
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 i weekenderne 19. og 20. nov. -  26. og 27. nov. -  3. og 4. dec.  Kl. 10-15 
 

Hele året er der åbent torsdag og fredag 13-17 
 
 
Venlig hilsen Dorthe Bent 
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