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Egegårdsvej 28

Egegårdsvej 37

Egegårdsvej 54
Velkommen til et besøg i vores dejlige have, hvor man igen 
i år kan få et kig på mine allernyeste malerier.
Og som NOGET NYT, har jeg i år inviteret 2 dygtige kunst-
håndværkere med, nemlig glaskunstneren Else Poulsen fra 
Frederikshavn, som laver nogle rigtig spændende og unik-
ke ting - og Ebbe fra Randers, der har begivet sig ud i kun-
sten af skære i træ, bl. andet mikro-fuglehuse.
Alle er velkomne til at komme forbi og se på havens 
"indhold", få en snak med kunstnerne og nyde en kop kaffe 
eller et glas vin.

Mine skulpturer er stenhoveder på granitsokkelsten. De hedder alle: 
”Sten med Sjæl.” De kan stå enkeltvis eller i grupper. Stenene jeg 
hugger i er marksten, som jeg finder hos landmændene på gårde i 
omegnen af Randers.
Stenene repræsenterer alle mulige bjergarter. De er bragt hertil af 
isen, der har slebet og poleret dem og efterladt dem på landmandens 
mark. Han har samlet dem i små og store bunker. Her har jeg fået lov 
til at lede og finde de sten ”som ønsker at komme med hjem til 
huggegården”.
Når jeg går og roder i stenbunkerne føler jeg næsten, at nogle af 
stenene kalder på mig – jeg får øje på en næseryg – på en mund – på 
et øjenbryn – på et kæbeparti, enkeltdele i det ansigt, som pludselig 
viser sig for mig i den smukke sten, der vil med mig hjem i 
huggegården for at få ”frigjort sin sjæl”.

Velkommen i mit nye atelier hvor du kan opleve de nyeste vær-
ker. Jeg arbejder i billedform med forskellige teknikker, som 
maleri, collage, tegning, grafik og er desuden tilknyttet som 
Artmoney kunstner. Se alle de små ’kunstpengesed-ler’/valuta til 
en værdi af 200,-.
Jeg har arbejdet med maleriet i 25 år. Afholder private kurser og 
undervisning bl.a hos Fof.
Hvis vejret er til det vil udstillingen være udendørs på gårdsplad-
sen hvor der også vil være loppemarked.
Alle er velkommen til et kik forbi.

Bethina Meineche
www.b-meineche.dk - info@b-meineche.dk
FB: bmeineche - 60377919

Mikkelin
www.mikkelin.dk - mikkelin@reinhold-fam.dk
FB: Atelier Mikkelin - 21292174

Anders Lerche
j.a.lerche@fiberflex.dk - 86434858/22612919
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