
Gyserhuset og en skattejagt efter engle og vingede væsner 
Efterårsferies uge 42 på Vejen Kunstmuseum 
 
 
Traditionen tro byder Vejen Kunstmuseum i Efterårsferien fra lørdag den 16. til søndag 
den 24. oktober på skattejagt gennem samlingen. Dertil er der også tradition for et par 
workshop-dage, hvor alle er meget velkomne til hyggelige og kreative timer – så længe 
plads haves på billedskoleloftet. 
 
Gyserhuset – du får en GIFT! 
Efterårets tiltagende mørke, rusk og regn og oktobers afslutning med Halloween sætter 
den lidt uhyggelige tone for efterårsferiens workshops på Vejen Kunstmuseum. To af 
Vejen Billedskole lærere, Beata Fabricius og Sophus Ejler Jepsen, inviterer onsdag og 
torsdag – begge dage kl. 11-15 - ind med en GIFT … men altså i den engelske forstand af 
ordet: En gave. Som opstart til workshoppen får hver deltager et hus og et skelet af papir. 
Dernæst bliver opgaven/konkurrencen med alle forhåndenværende materialer at få 
fremtryllet det mest uhyggelige GYSERHUS. Som det fremgår af plakatmotivet er det bl.a. 
tanken at arbejde med collage. 
 
Skattejagt og mulighed for at vinde en bog om Nordens Guder 
Hele ugen kan man på Vejen Kunstmuseum tage del i skattejagten gennem museet på 
sporet af engle og vingede væsner, der optræder mange steder i den faste samling fra 
Skulptursalen og helt ned i Keramiksamlingen. Det er et helt studie i sig selv, hvordan 
kunstnerne har løst opgaven med at forsyne det, der ligner en menneskekrop med store, 
flotte englevinger – og vingerne tager afsæt i alt fra flager til rovfugle! Opgaverne er 
hyggelige at lave sammen som familie og på tværs af generationer. Alle de rigtige 
besvarelser vil være med i konkurrencen om et eksemplar af Erik Hjorth Nielsens flot 
fortalte og illustreret fortælling om Nordens Guder. Kom og gå på opdagelse!  
 
Den sidste offentlige omvisning i Mogens Ballins Værksted 
Med i Efterårsferiens besøg på Vejen Kunstmuseum får man også museets højt roste 
udstilling om Mogens Ballins Værksted med masser af flotte smykker og specialformede 
brugsgenstande – samt malerier, tegninger, vægtæpper og skulpturer! Søndagen sidst i 
Efterårsferien, den 24. oktober kl. 15 holder museumsleder Teresa Nielsen den sidste af 
de offentligt annoncerede omvisninger i Mogens Ballin udstillingen – alle er velkomne og 
adgang er gratis. Ved de forrige omvisninger er en veloplagt skare på omkring 50 lyttere 
mødt frem – så tag gerne en feltstol med til en times fortællinger om værkstedets 
kunstnere og historie. 


