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Julestue i keramikværksted
TORNBY: Har man stadig appetit på at smage på julen, så er der god

mulighed for det i weekenden, hvor der er indrettet julestue i Tornby Gl. Skoles keramikværksted. Der serveres gløgg i lokalt fremstillede krus og kopper, og der er både konkurrencer og tombola.

Juleengle
i Ørntofts streg
Af Jane Bünemann
jane.buenemann@nordjyske.dk

HJØRRING: Får man i dag eller

i morgen øje på Thiesen fra
Det Grafiske Værksted med
nissehuse på midt i Strømgade, så skal man ikke regne
med, at det er Hans Henrik
Østergaard Pedersen selv.

Han har nemlig juletravlt i
værkstedet i Nørregade 35.
Det man ser i gadebilledet
er et kæmpetryk i fuld figur
af Thiesen - ikke trykt i det
grafiske værksted, men hos
firmaet Krogh Andersen.
Men figuren skal gerne vise
op til Nørregade, hvor der
lørdag er julehygge og tryk-

Der bliver tre engle i Claus Ørntofts streg at vælge imellem.
Foto: Bente Poder

ning af årets nisse-grafik.
Det er tredje år, at værkstedet holder julehygge med
trykning af et særligt grafisk
blad, som kan købes denne
dag. Første år stod kunstneren Marit Benthe Norheim
bag trykket, sidste år Inge
Trantner og i år et det billedhugger Claus Ørntoft, der
skal trykke sine engle.
Forleden besøgte han
værkstedet med de folier,
han har tegnet på. Der bliver
tre forskellige tryk. To nye
engle samt en skitse, der er
tyve år gammel.
- Det er et skitseforslag til
en skulptur ved Fredenskirken i Aarhus. Det blev desværre aldrig til noget, fordi
menighedsrådet var delt i
meningen om, hvorvidt de
ville have det eller ej. Men
jeg tænker så tit på, at jeg
gerne ville lave det, siger
Claus Ørntoft.

Vind MEGA Mussel
fad og fyrfadsstager
NORDJYSKE Fordele udlodder et smukt håndmalet
fad og fyrfadsstager fra Royal Copenhagen.
Sættet består af musselmalet MEGA ovalt serveringsfad blå
(34 cm) og 2 stk. fyrfadsstager
Deltag på nordjyskefordele.dk/copenhagen
eller indsend kuponen til
NORDJYSKE Fordele, Langagervej 1, Postboks 8330, 9220 Aalborg Øst.
Mrk. kuverten Royal Copenhagen
Du kan også indlevere kuponen på et af vores områdecentre

Hans Henrik Østergaard Pedersen, Thiesen, har nu aftalt med billedhuggeren Claus Ørntoft, hvordan
englene skal trykkes.
Foto: Bente Poder
Ved julehyggen serverer
sætternissen Thiesen gløgg
og æbleskiver, og man kan
købe grafik med rabat frem
til jul. Juleenglene er traditionen tro til ekstra nissepris:
- Hvis man køber englene
hvert år, kan man få sig en
fantastisk samling til en lav
pris, siger Thiesen.

»

Det er et skitseforslag til en skulptur ved Fredenskirken i Aarhus. Det blev desværre aldrig
til noget, fordi menighedsrådet var delt i meningen om, hvorvidt de ville have det eller ej. Men
jeg tænker så tit på, at jeg gerne ville lave det.
CLAUS ØRNTOFT, billedhugger

Må vi fremover sende dig en e-mail, når vi tilbyder nye spændende
arrangementer eller rejser?
Ja tak, NORDJYSKE må gerne løbende kontakte mig via e-mail og sms med tilbud på billetter til
arrangementer, rejser, sport-og-fritidstøj, lettere boliginteriør, bøger, vin og mobiltelefoni samt konkurrencer, nyheder og/eller evalueringer. Servicen er gratis og kan til enhver tid afmeldes.
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