
Udstillinger 2023





Velkommen 
til Baunhøj Mølles aktiviteter i 2023
I år præsenterer vi  9 kunstudstillinger. Fem udstillinger er arrangeret af Baunhøj 
Mølle, og 4 udstillinger er arrangeret af Grenaa Kunst- og Musikforening.

Årets kunstnere er Helga Kristmundsdóttir, Susanne Beck, NordKant, Mariane 
Lyngsø, Henrik Kramer Westergaard, Britta Haakansson, Annette Gerlif, Dorthe 
Steenbuch Krabbe, Kunstnergruppen Q.ILT, Hanne Nowack, Charlotte Sølling 
Knudsen og Ulla Rasmussen.

Derudover arbejder møllen hver søndag eftermiddag i sommertiden kl. 13.00-
17.00. Man kan besøge møllersvendene og høre om den gamle hollandske vind-
mølle, og opleve at den kører, hvis vinden vil. Og den tredie søndag i juni fejres 
Dansk Mølledag med forskellige aktiviteter.

Vi præsenterer også årets juleaktiviteter i december, som er juleklip for børn og 
Kunstnernes Julemarked.

Se mere på www.baunhoej-moelle.dk



14. januar – 5. februar 

Helga Kristmundsdòttir
billedkunstner
Det glæder mig meget at kunne fejre min 70 års fød-
selsdag med en udstilling i Baunhøj Mølle.
Den islandske natur har altid fascineret mig; den er 
storslået, stærk, samt fuld af mystik og fantasi. Nu hvor 
jeg bor i Danmark, kan jeg ikke undgå at blive grebet af 
den idyl og skønhed, som jeg oplever her hver dag, så 
måske kan man også se det i mine malerier. Min ma-
leteknik er nærmest abstrakt. Jeg maler ikke specifikke 
steder, men prøver at udforske naturens kræfter. Jeg 
forsøger at fange og gengive den stemning jeg oplever 
i naturen. På den måde har jeg frihed til at lege med 
naturens elementer, og lave min egen verden, min egen 
natur, som ingen anden har set eller oplevet. 

Særudstilling i anledning af  Helga Kristmundsdòttirs 
70 års fødselsdag

www.helgasart.dk

Fernisering lørdag den 14. januar kl. 14.00- 17.00







10. februar - 12. marts

Susanne Beck
kunstner
Susanne Becks kunstneriske praksis 
handler om farve og form – ud fra den 
erkendelse, at farve kræver en form og 
en form defineres af en farve. Hun an-
vender geometriske former som bygge-
klodser og kompositioner af farver. Med 
kompositionerne undersøger hun, hvor-
ledes farve og form gensidigt synes at 
påvirke, udfordre og endda manipulere 
hinanden. Fælles for Susannes værkpro-
duktion er, at farverne er nøje afstemt 
med små gradbøjninger af nuancer med 
det sigte at udfordre, hvorledes vi ser og 
opfatter såvel farve som form. Hendes 
værker inviterer beskueren til at følge 
farvernes og formernes indbyrdes foran-
derlighed, hvor intet er absolut og alt er 
relativt. Susannes kunstneriske arbejder 
omfatter primært maleri og skulptur og 
hendes foretrukne materialer er blyant 
og akryl på papir, træ og rå lærred.

Udstillingen er arrangeret af Grenaa 
Kunst- og Musikforening.

www.susannebeck.dk

Fernisering fredag den 10. februar 
kl. 17.00- 18.30





17. marts – 16. april

NordKant

"12 PÅ BAKKEN"

Titlen på udstillingen "12 PÅ BAKKEN" henviser først og 
fremmest til Baunhøj Mølles placering på en bakketop.
Bevæger man sig op på en bakketop, vil man få et nyt 
udsyn, og hver eneste bakketop har sit eget unikke udkig.
Som metafor kunne man sige, at hver enkelt kunstner på 
denne udstilling bestiger deres egne bakker, hvorfra de 
har set netop det, de har øje for.
Resultatet udmønter sig  i de værker, der bliver præsen-
teret på denne udstilling.
I NordKant værdsætter vi den store diversitet som grup-
pen indeholder. Vi glæder os altid til at se udstillingen i 
sin helhed og hvordan værkerne spiller op til hinanden.
I år har vi inviteret 2 gæsteudstillere, Ulla Lundsgart og 
Trine Guld  som bidrager med hvert deres unikke per-
spektiv.

NordKants medlemmer er:
Bent Vinkler, pileflet   
Ole Stenholm, digital maleri    
Katja Herrik, grafik     
Bente Lyhne, mixmedia  
Aase Kvorning, keramik   
Trine Brix, skulptur     
Ketty Steffensen, maleri   
Troels Kvorning, keramik   
Karin Normann, blandet teknik 
Vidar Håkon Utvik, grafik 

Gæsteudstillere:
Ulla Lundsgart, maleri     
Trine Guld, skulptur

www.nordkant.net  

Fernisering fredag den 17. marts kl. 17.00-19.00      



21. april - 21. maj

Mariane Lyngsø og 
Henrik Kramer Westergaard
Vi har fulgt hinandens virke, men har ikke udstillet sammen 
tidligere. Vi er begge optaget af materialet, det ekspressive, det 
abstrakte og processen. Der er allerede meget i spil, og fra nu af 
handler det i høj grad om at komprimere, ekstrahere og sætte 
uden for døren, så det hele kommer til at stå skarpt. Materialer, 
medier, mennesker, miljøer kan være kodeord for de langstrakte 
processer som vi begge arbejder med. Så hvorvidt vi går i den 
florlette og mobile retning eller satser mere på tyngde og skarp 
grafik er der stadig elastik i. Det er vores ønske, og vi er da også 
ret sikre på, at der vil være sanselige og taktile oplevelser for de 
fleste. 

Udstillingen er arrangeret af Grenaa Kunst- og Musikforening.

www.lyngsgraf.dk

Fernisering fredag den 21. april kl. 17.00 - 18.30





26. maj – 25. juni 

Britta Haakansson
billedkunstner

Jeg, Britta Haakansson har tegnet og malet siden 
barndommen og livet igennem dyrket min kunst. Jeg 
lægger vægt på god kvalitet og godt gammeldags 
håndværk og jeg kan mit håndværk, spørgsmålet er 
bare, om beskueren kan lide mine motiver.

Jeg maler smukke gamle træer, som pirrer fantasien, 
fyldt med figurer og mærkelige væsner.  Fortællende 
malerier, i klare eksplosive farver og fyldt med humor. 
Klima malerier er der også nogle af. Er hele tiden i ud-
vikling for nye motiver og deltager aktivt i samfunds-
debatten gennem min kunst. 
En blanding af disse forskellige motiver vil kunne ople-
ves på Baunhøj Mølle i  maj/juni måned. 2023.
Jeg har udstillet landet over i kunstforeninger, kunst-
messer, gallerier og deltaget i censurerede udstillinger.

www.haakanssonkunst.dk 

 Fernisering fredag den 26. maj kl. 17.00- 18.30







30. juni - 30. juli

Annette Gerlif
billedkunstner
Jeg elsker at skabe orden i en 
kaotisk ydre verden. Jeg er ud-
styret med en utrættelig digital 
hjerne, som konstant organiserer 
og kategoriserer, ser mønstre og 
sammenhænge. En matematisk 
hjerne der elsker orden - mini-
malisme - at gøre noget simpelt, 
tydeligt og klart.

Min kunst er i udgangspunk-
tet altid karakteristisk ved den åbenlyse interesse for den konkrete fysiske verdens forskellige 

rum og arkitektoniske formationer. Iagttagelserne kan spores 
direkte på billedfladen, hvor de forenkles, arrangeres og gøres 
flade, så de fremstår som abstraktioner og mønstre i dialog 
med linjer og taktile brud, der skaber modvægt, åbninger og 
forskydninger i billedrummet. 

Mine mennesketomme billeder med deres referencer til den 
fysiske verden, er en slags landskaber eller rum, som besku-
eren kan træde ind i – en slags broer ind i det imaginære, 
som kan befrugte den besøgendes fantasi og lyst til at lege 
med og gå på opdagelse. Jeg dissekerer den ydre verden og 
omsætter den til abstraktion, skaber nye verdener for mig selv 
og beskueren at bebo mentalt og følelsesmæssigt.

Udstillingen er arrangeret af Grenaa Kunst- og Musikforening.

www.annette-gerlif.dk

Fernisering fredag den 30. juni kl. 17.00 - 18.30



4. august - 3. september

Dorthe Steenbuch Krabbe
keramiker

Keramikken blev efter mange års søgen i den kreative verden, 
mit valg. Et valg som siden har været med til at styre min 
hverdag.
I værkstedet er jeg i min helt egen verden. Efter døren er luk-
ket ud til det stærke andalusiske sollys, arbejder jeg uforstyr-
ret de næste timer.
Det er en langsommelig proces. Når jeg påbegynder en skulp-
tur, kan der gå lang tid, før jeg når frem til et ønsket resultat. 
Formen forandrer sig ofte undervejs.
Der er de dage, hvor jeg tager det groft forarbejdede ler fra 
dagen i forvejen og vrider leret, borer fingrene dybt ind i det, 
eller med flad hånd presser det, indtil det forvandler sig og 
nærmer sig, næsten af sig selv, måske en blivende form.
For at opnå den taktile overflade, bruger jeg mange forskel-
lige slags værktøj - og mine hænder. Tørretiden af leret af-
hænger af årstiden. Om sommeren tørrer det for hurtigt i det 
varme værksted og jeg dækker det til med fugtige klude. Om 
vinteren venter jeg tålmodigt på, at dagen kommer, hvor leret 
er gennemtørt og kan sættes i ovnen første gang og brændes 
for at gøre det mindre skrøbeligt. Anden gang i ovnen bliver 
formen robust og kan glaseres, eller måske skal den bare stå i 
sin rå form. Frigiliana, Spanien oktober 2022.

Udstillingen er arrangeret af Grenaa Kunst- og Musikforening.

www.dorthesteenbuchkrabbe.com

Fernisering fredag den 4. august kl. 17.00 - 18.30







8. september - 8. oktober    

Kunstgruppen Q.ILT 

Gruppen består af 4 kunstnere alle med rødder i Århus 
Kunstakademi.
Vi arbejder individuelt indenfor skulptur, maleri, tegning, 
grafik, foto og tekst.

Sofie Plys Løssl Haxthausen
Jeg arbejder med afsæt i sindets landskaber, det der findes 
bag ordene i livets og maleriets mange lag. Mine materialer 
er olie, blyant og kridt.

Karen Exner
I en afprøvende proces bliver mine billeder til i olie og kridt. 
Motiv og inspiration har udspring i hverdagens iagttagelser, 
samt i arbejdet med strøg og farver.  

Marianne von Tangen Buskov
Jeg arbejder grafisk og skulpturelt i en undersøgelse af 
materiale, form og gentagelse - er optaget af dybtgående 
materialeundersøgelser og de betydninger, materialet i sig 
selv kan fremkalde. Min røde tråd bliver spundet af levet liv, 
litteratur, myter, religion og kunst.

Anne Thinggaard
Aktuelt arbejder jeg med acryl på lærred og tuschtegning på 
plade eller papir. Jeg er optaget af menneskets eksistens i 
et stort, mørkt univers – en tilværelse, som nu er truet af os 
selv.
Mine billeder er ofte fortællende og tager afsæt i en konkret 
motivverden, f.eks. insekter eller mærkelige dybhavsvæse-
ner, som fordi de findes, bekræfter livets mangfoldighed.

Fernisering fredag den 8. september kl. 17.00-18.30



13. oktober – 12. november

Hanne Nowack, 
Charlotte Sølling Knudsen 
og Ulla Rasmussen
billedkunstnere

Vi er tre kunstnere uddannet fra Aarhus Kunstakademi, 
forår 2023. 
Vi er alle optaget af maleriet og dets utallige muligheder. Vi 
arbejder med de mest grundlæggende elementer i billedet/
værket: farver, form, komposition. 
Denne tradition udfordres på forskellig vis: 
• Det sarte, poetiske, rytmiske udtryk.  
• Det ekspressive, intuitive, aktive udtryk.  
• Det farverige, abstrakte, enkle udtryk. 

Udstillingen vil være kurateret af billedkunstner 
Annette Olesen. 

Instagram: 
hannenowack 
soellingknudsen
ullaar 

Fernisering fredag den 13. oktober kl. 17.00-18.30





Søndag den 18. juni

Dansk Mølledag 
Kl. 10.00 - 17.00
Danmarks vind- og vandmøller afholder 
Dansk Mølledag søndag den 18. juni. 
Publikum kan komme tæt på og studere 
denne del af den danske bygningskultur. 
Siden møllernes storhedstid tilbage i 
1800-tallet er de markante bygninger stille 
og roligt forsvundet fra det danske land-
skab, og nu er der mindre end 300 tilbage. 
I Grenaa er vi så heldige at have en flot 
hollandsk vindmølle på toppen af Baunhøj 
som byens vartegn. Kom og besøg os på 
denne dag og hør fortællingen om møllen.
I sommerhalvåret køres der med møllen 
hver søndag eftermiddag – hvis vinden vil. 

Søndag den 3. december

Juleklip

Kl. 10.00 - 16.00
Juletræer er pyntet med levende lys og lyskæder, slik og kager. 
Børn og voksne strømmer ind for at lave julepynt. Der klippes 
og klistres, pynten må gerne tages med hjem eller hænges på 
det store juletræ i midten af møllen. Det dufter af æbleskiver, 
gløgg og kaffe, og der er saftevand til de små.

Julemanden kommer og deler frugt ud og danser med om 
træet og synger glade julesange ledsaget af harmonikamusik. 
Så er det snart jul.



Kunstnernes Julemarked 
i Baunhøj Mølle

Traditionen tro inviterer vi til endnu et stem-
ningsfyldt julemarked i weekenden lørdag den 
9. og søndag den 10. december kl 10.00-17.00

En række lokale kunstnere og kunsthåndværkere vil 
præsentere deres helt personlige udtryk og kreationer, 
blandt andet inden for keramik, maleri, grafik, strik, 
smykker og design.
Vi håber at vores gæster vil finde inspiration blandt de 
mange unikke produkter, enten som julegaver til sig selv 
eller deres nærmeste.



ÅBNINGSTIDER
mølleri og udstilling
Kl. 13.00 - 17.00
14/01-16/04,  fredag–søndag
21/04–03/09, tirsdag–søndag
08/09–12/11, fredag–søndag
åbent alle helligdage 
samt tirsdag-søndag i uge 7 og uge 42
Gratis adgang

BAUNHØJ MØLLE
Bavnehøjvej 31
8500 Grenaa
Telefon 86 32 72 45
E-mail: baunhoej-moelle@mail.dk  
www.baunhoej-moelle.dk

VIELSER I MØLLEN
Aftales ved henvendelse til
Borgerservice i Norddjurs Kommune
Telefon 89 59 10 00
E-mail: norddjurs@norddjurs.dk

MØLLELAUGET
Henvendelser generelt og ønsker 
om vielser og udstilling.
Birgit Purup
Telefon 22 53 71 76
E-mail: birgitpurup@gmail.com 

LEJE AF MØLLEN
Aftales ved henvendelse til 
Baunhøj Mølle
Telefon 86 32 72 45 
E-mail: baunhoej-moelle@mail.dk

GRENAAS VARTEGN
Baunhøj Mølle er et af Norddjurs Kommunes kulturelle fyrtårne. Møllen er samtidig 
Grenaas vartegn beliggende højt på Baunhøj.
Foruden at rumme skiftende kunstudstillinger samt fungere som arbejdende mølle 
og ramme om vielser kan Baunhøj Mølle lejes til kulturelle arrangementer, receptio-
ner og tilsvarende. 

Skoletjeneste
Ved besøg i møllen gives der tilbud til de klassetrin, der er omfattet af skoletjenesten 
i Norddjurs Kommune (1. - 8. klasse). Der planlægges med besøg af 3 timers varighed. 
En klasse deles i 2 hold, halvdelen af tiden undervises i mølleri og den anden halvdel 
af tiden i kunst.

Arbejdende mølle og møllersvende
Hver søndag i sommertiden kan du opleve møllersvendene holde møllen i funktion 
og udføre det gamle håndværk, forudsat vinden er med os. Resten af året er møllen 
kun lejlighedsvis i funktion og eventuelt efter aftale. 

Bliv gift i Baunhøj Mølle
Baunhøj Mølle er en unik og flot ramme om en vielse, og vi hjælper gerne med at 
arrangere begivenheden. Uanset hvor i landet I kommer fra, kan I blive viet i møllen. 
Norddjurs Kommune sørger for papirarbejdet, og møllens frivillige hjælper med ar-
rangementet på selve dagen. Det koster 900 kr. for op til 20 personer at leje møllen til 
en vielse og 1.230 kr. for mere end 20 personer. Efter vielsen serveres der champagne 
for op til 20 pers. Brudeparret kan selv medbringe yderligere champagne hvis der er 
flere gæster, max. 50 personer.

Baunhøj Mølle samarbejder med                                        www.grenaakunstogmusik.dk

MØLLEN ARBEJDER 
Henvendelse om mølleriet og 
rundvisning uden for åbningstid.
Møller Henrik Kaarøe
Telefon 61 38 12 14
E-mail: bi.he.kaaroe@nrdn.dk

Forsidebillede: Hanne Nowack

SkoLETJENESTE
Henvendelse til
Baunhøj Mølle
Telefon 86 32 72 45
E-mail: baunhoej-moelle@mail.dk


