
Fortællefestival Vestjylland er tilrettelagt af 
foreningen Vestjyske Fortællespor 

 

Støt fortællefestivalen pa  Nørre Vosborg  

med et medlemskab 
 

Kontingentet er kr. 150,- årligt.  
Uddannelsessteder, institutioner m.fl. kr. 300,- 

Indbetal på konto 9607 6886450883  
husk at oplyse navn, adresse, tlf.nr og mail adresse. 

 
Følg festivalen på foreningens hjemmeside:  

www.vestjyske-fortaellespor.dk eller på  
Facebook: Fortællefestival Vestjylland 

 

Bidragsydere 2020 
Fonden Nørre Vosborg 

Holstebro kommune 

Skive kommune 

Nordea Fonden 

Græsrodfonden 

Statens Kunstfond 

Sonning-Fonden 

Kulturelt Samråd, Ringkøbing-Skjern kommune 

Ulfborg Sparekasses Fond v/ Ringkøbing Landbobank 

Fortællefestival Vestjylland 

14. og 15. september 2019 

Balancekunst 

http://www.vestjyske-fortaellespor.dk


 

Anne M Nielsen 
 
er vært ved Fortællekøkkenets åbne fortællescene lørdag 
kl. 14 ”Køkkenkaffesnak” og igen søndag kl. 13 i De Linde 

Huset – her sammen med Johannes Thomsen på jysk. 
 
Udover at være kasserer i foreningen Vestjyske Fortællespor har Anne en 
ræv bag øret, og hun fortæller gerne sandfærdige skrøner for både store og 
små. 
 
Kontaktoplysninger: 
anne.nielsen38@gmail.com 

Aske Ebbesen 

  
og hans ego fylder Agerumsladen lørdag kl. 15 med 
fortælleforestillingen ”Mig, mig, mig”. 
Søndag kl. 13 i Riddersalen kan du igen møde Aske—
denne gang med ”Stenbroen”. 
Aske fortæller historier for alle, og de er alle skabt af 
Aske selv. Der er hverdagsfortællinger (som heldigvis ikke sker hver dag!), 
der er fortællinger med bid, med humor, med varme og charme. 
 
Kontaktoplysninger: 
https://askeebbesen.dk/ eller askeebbesen@gmail.com     

Anna Grethe Bech 
 

og Helle Bøjlesen er i Karnapstuen lørdag kl. 16. Her 
skaber de to sammen et portræt af Ingeborg Munch - en 
stærk, jordnær kvinde fyldt med mod og livslyst. 
Anna Grethe er bestyrelsesmedlem i foreningen bag fe-
stivalen og har flere gange samarbejdet med Helle. 
 
Kontaktoplysninger: 
www.fortaelleriet.dk eller annagrethe@fortaelleriet.dk  
mandohelle@hotmail.com  

 

Tusinde tak til 

ledelse, personale og de mange frivillige på 
Nørre Vosborg, 

til fortællere og musikere 
og ikke mindst – tak til publikum! 

Fortællefestival Vestjylland 
er tilbage igen 

12. og 13. september 2020 

mailto:anne.nielsen38@gmail.com
https://askeebbesen.dk/
mailto:askeebbesen@gmail.com
http://www.fortaelleriet.dk
mailto:annagrethe@fortaelleriet.dk


Peter Barner-Rasmussen  
 
Fortæller lørdag kl. 15 i De Lindehuset, og det gør han 

sammen med Inger Lodberg ”Bønder og havfolk”. 
 
Søndag kl. 13 er Peter igen i De Lindehuset - denne 

gang i selskab med Helle Kappel Kjær og to skæbne-
fortællinger under overskriften ”Fandt han balancen”. 
 
Kontaktoplysninger: 
peterbarnerrasmussen@gmail.com  

Rune Green  

og Bjarne Jensen lægger fra land lørdag kl. 15 i 
Karnapstuen med ”Det Muntre Hjørne”. 
Søndag kl. 14  følger fortsættelsen i Riddersalen  
med ”Det alt for Muntre Hjørne”. 
De to pæne mennesker lover publikum 2 x 40 mi-
nutter i smilehullet, mens de serverer underholdende historier frisk fra fad.  
 
Kontaktoplysninger: 
https://runegreen.dk eller konsulent@runegreen.dk  
post@bjarnejensen.dk  

Ruth Dein  
 
kan du opleve lørdag kl. 14 i Karnapstuen i selskab 

med Johannes Thomsen og ”Lige børn…”. 
 
Søndag kl. 15 er Ruth igen i Karnapstuen - denne gang 

sammen med Else Christensen med ”Når kærlighed 
forvandler livet”.  
Ruth er Fortællerkonen fra Heden - jysk, jordnær og ægte. 
 
Kontaktoplysninger: 
http://ruthdein.dk/  eller ruthdein@gmail.com  

Børn fortæller…   
 
Søndag kl. 13 og igen kl. 14 kan du i Kalvestalden møde 

elever fra Grønbjerg, Bøvling og Hover/Torsted Fri-
skoler, som sammen med deres lærere har arbejdet med 
mundtlig fortælling. Nu er de klar til at give deres fortæl-
linger stemmer – og vi glæder os!! 

Dorte Futtrup  
 

og Maria Arnadottir er lørdag aften kl. 
20 i Agerumsladen med NORDLYS. To 
stærke kvinder med stærke fortællinger.  
Søndag kl. 14 fortæller Dorte igen i  

Agerumsladen - her i selskab med Johannes Thomsen og ”Blodets bånd” 
 
Kontaktoplysninger: 
https://dortefuttrup.dk/ eller df@dortefuttrup.dk  
http://www.detvarsomfan.se 

Else Christensen  
 
kan du møde lørdag kl. 16 i Agerumsladen i selskab med 

Luna Rønning Østergaard ”Mennesker fra Syd til Nord i 
balance med hinanden og naturen”. 
 

Søndag kl. 14 i Karnapstuen er Else sammen med Ruth 
Dein i en H.C. Andersens potpourri ”Når kærlighed forvandler livet”. Elses 
egen kærlighed til den mundtlige fortælling er uomtvistelig. 
 
Kontaktoplysninger: 
elseogbruno@gmail.com 

https://runegreen.dk/rune-green/
http://ruthdein.dk/
https://dortefuttrup.dk/
mailto:df@dortefuttrup.dk
http://www.detvarsomfan.se/mar%C3%ADa-%C3%A1rnad%C3%B3ttir.html


Else Mathiassen  
 

er lørdag kl. 14 på Soirepladsen sammen med Ingrid 
Hvass ”Vandet og Vinden findes - og træerne” - en fo-
restilling med fortælling, sang og dans. 
Else favner bredt og spiller på flere strenge. Med mere 
end 30 års erfaringer fra højskolelivet har Else en skat-
kiste fyldt med forskelligheder, forstandige ord, fortællinger, sange og dan-
se. Et møde med Else er altid en oplevelse. 

Kontaktoplysninger: 
https://www.elsemathiassen.dk/ eller elsemathiassen@mail.dk 

Esther Rützou 
 
fortæller lørdag kl. 14 i Riddersalen ”Trone og trods” om 
Ingeborg - søster til Valdemar Sejr - som efter brude-
natten bliver forstødt af den franske konge.  
 
Esther gør med sine historiske fortællinger historien le-
vende, og med grundig research og indlevelse leverer 
hun fakta som underholdning. 
 
Kontaktoplysninger: 
http://estherrutzou.dk/wp/  

Fortælle Akademiet  
 
Kursister fra Fortælle Akademiets 5. modul fortæller 
søndag kl. 12 på Soirepladsen ”Under Paraplyen”. 
Fortælle Akademiet er blevet til i et samarbejde mel-

lem Vestjyllands Højskole, Else Mathiassen og Ingrid 
Hvass. Gennem 8 moduler tilbydes fordybelse og ud-
fordringer for enhver, der ønsker at udvikle fortællinger og fortællestil. 
 
Se mere på: 
http://www.fortaelleakademiet.dk/  

Marianne Christensen  

 

og Niss Stricker er lørdag aften kl. 20 i Riddersalen 
med deres fortællekoncert ”Når eventyret er slut”. 
Forestillingen har Nis og Marianne i et samarbejde 
skabt med historier hentet fra alverdens eventyr 
og tilsat eventyrlig harpeklang. 
 
Kontaktoplysninger: 
https://mariannechristensen.dk/  eller marianne@mariannechristensen.dk  
niss.stricker@yahoo.com 

Nina Stenshøj  
 
fortæller lørdag kl. 16 i Riddersalen sammen med 

Pernille Stockfleth ”Store mænd mellem ris og 
ros”. 
 
Ninas fortællinger er alt andet end ligegyldige; hun 
har noget på hjertet, og hendes fortællinger sætter spor. Det samme gør 
hendes arbejde i foreningen, hvor hun er bestyrelsesmedlem. 
 
Kontaktoplysninger: 
nina.stenshoj@gmail.com 

Pernille Stockfleth  
  
fortæller lørdag kl. 16 i Riddersalen sammen med 

Nina Stenshøj ”Store mænd mellem ris og ros”, og 
igen søndag kl. 13 i Karnapstuen - denne gang med 
”Myterne fra Knud Rasmussens barndom”. 
Pernille er en garvet fortæller, som flere gange har 
deltaget på festivalen - og hver gang til glæde for både tilhørere, fortælle-
kollegaer og arrangører.  
 
Kontaktoplysninger: 
www.levendefortaellinger.dk/  eller pernille@levendefortaellinger.dk  

https://www.elsemathiassen.dk/
mailto:elsemathiassen@mail.dk
http://estherrutzou.dk/wp/
http://www.fortaelleakademiet.dk/
http://www.fortaelleakademiet.dk/images/pdf/fortaelleakademiet2-web.pdf
https://mariannechristensen.dk/
http://www.levendefortaellinger.dk/


Lene Lømmelsen  
 
fortæller søndag kl. 12 i Riddersalen ”Christiania og 
andet”. 
 
Det er første gang, Lene deltager i festivalen, og vi 
glæder os til at byde hende og hendes fortællinger velkommen til Nørre 
Vosborg. Lene er nemlig - ligesom vi er - forelsket i fortællinger. 
 
Kontaktoplysninger: 
storytelling@outlook.dk  

Luna Rønning Østergaard  
 
kan du høre lørdag kl. 16 i Agerumsladen, hvor hun i sel-

skab med Else Christensen fortæller om ”Mennesker 
fra Syd til Nord i balance med hinanden og naturen”. 
 
Søndag kl. 14 er der sammen med Luna og med start i 
Borggården ”Børnenes fortælleløb”. Forældre, bedsteforældre og andre 
voksne i forskellige størrelser er også meget velkomne. 
 
Kontaktoplysninger: 
luna.oestergaard@hotmail.com 

Margit Larsen  
 
er hårdtarbejdende formand for foreningen Vestjyske 
Fortællespor, der i samarbejde med Nørre Vosborg 
arrangerer fortællefestivalen. 

Med i bestyrelsen er Anne M Nielsen, Nina Stens-
høj, Anna Grethe Bech og Johannes Thomsen. 
 
Kontaktoplysninger: 
margitgammelbyvej@gmail.com  
 
Mere om foreningen: http://www.vestjyske-fortaellespor.dk/  

Husby Efterskole 
 
Elever fra Husby Efterskole er lørdag kl. 14 på 
scenen i Agerumsladen med ”Linedanser”. 
 
Efterskolen har i år i et samarbejde med forenin-

gen Vestjyske Fortællespor haft Pernille Stockfleth som gæsteunderviser i 
dagene lige op til festivalen - og mon ikke de unge står distancen og holder 
balancen?! Vi glæder os i hvert fald. 
 
Kontaktoplysninger: 
www.husbyefterskole.dk 

Helle Kappel Kjær

og Ingelise Dalberg-Larsen er lørdag kl. 16 i De 
Lindehuset ”Tillykke med de 150 år, Martin” om 
kvindeskæbner i værk og liv hos Martin  
Andersen Nexø. 
 
Helle fortæller også søndag kl. 13 i De Lindehuset - denne gang skæbnefor-

tællinger i selskab med Peter Barner-Rasmussen ”Fandt han balancen”. 
 
Kontaktoplysninger: 
helle.kappel14@gmail.com  

Ingelise Dalberg-Larsen  
 

og Helle Kappel Kjær er lørdag kl. 16 i De Lindehu-
set ”Tillykke med de 150 år, Martin” om kvindeskæb-
ner i værk og liv hos Martin Andersen Nexø. 
 
Søndag fortæller Ingelise kl. 13 i Agerumsladen - her sammen med           

Inger Lodberg. Det er: Mod og prøvelser. Sorg og glæde findes alle steder.  
 
Kontaktoplysninger: 
ingelisedalberg@gmail.com  

http://www.vestjyske-fortaellespor.dk/


Inger Lodberg  
 
fortæller lørdag kl. 15 i De Lindehuset i selskab med 

Peter Barner-Rasmussen ”Bønder og havfolk” 
 
Søndag kl. 13 er Inger i Agerumsladen sammen med 

Ingelise Dalberg-Larsen. Her fortæller de stærke fortællinger fra Selma 
Lagerlöf og Inuitternes verden.  
Inger er selv en stærk fortæller i balance med sine historier. 
 
Kontaktoplysninger: 
http://ingerlodberg.dk/index.html  eller ingerlodbergs@gmail.com 

Ingrid Hvass 
 
er lørdag kl. 14 på Soirepladsen sammen med  

Else Mathiassen ”Vandet og Vinden findes - og 
træerne” - en forestilling med fortælling, sang og 
dans. 
Det er ikke kun på festivalen, at Ingrid og Else arbejder og fortæller sam-
men; de to har nemlig skabt Fortælle Akademiet, hvorfra kursister også del-
tager og fortæller.  
 
Kontaktoplysninger: 
www.ingridhvass.dk eller ingrid@ingridhvass.dk  

Johannes Thomsen 
 

fortæller lørdag kl. 14 i Karnapstuen i selskab med Ruth 
Dein ”Lige børn…” og igen søndag kl. 14 i Agerumsladen 

sammen med Dorte Futtrup ”Blodets bånd”. 
Johannes er - ikke uden grund - en efterspurgt herre, så 
du kan også møde ham ved Åben Scene søndag kl. 12 i 
De Lindehuset og som bestyrelsesmedlem i foreningen bag festivalen.  
 
Kontaktoplysninger: 
jhnnsthomsen@gmail.dk 

Klezmerduo 
 
runder Fortællefestival Vestjylland 2019 af søndag kl. 
15 i Agerumsladen ”Med musikken på afveje”. 
 
Det er altid en fornøjelse at have Klezmerduo med  

Ann-Mai-Britt Fjord og Henrik Bredholt på pro-
grammet, og med deres forestilling om at lade musik og fortællinger følge 
musikkens egne veje er publikum sikret en sidste uforglemmelig oplevelse.  
 
Kontaktoplysninger: 
www.klezmerduo.dk eller  mail@klezmerduo.dk 

Knud Jacobsen  
 
fortæller søndag kl. 12 i Karnapstuen ”Kærlighed og Klas-
sekamp” - en fortælling om Lukasevangeliet. 
Knud har været med ved fortællefestivalen flere gange, 
og han er på mere end en måde en mand, der er svær at 
komme udenom. Knud fortæller med dybde og ro om 
det at tro, og med fødderne solidt plantet i den vestjyske 
muld holder han balancen. 
 
Kontaktoplysninger: 
knud.j@dadlnet.dk 

Lena Bjørn  
 
kan du møde lørdag kl. 15 i Riddersalen. Her fortæller 
hun ”Balancekunst mand og mænd imellem” - lystige 
skrøner fra Nordøstgrønland af Jørn Riel. 
 
Lena har arbejdet med fortælling gennem mange år, og humoren er sjæl-
dent langt væk, når hun fortæller primært for voksne. 
 
Kontaktoplysninger: 
www.lenabjorn.dk eller mail@lenabjorn.dk 

http://ingerlodberg.dk/index.html
mailto:mail@klezmerduo.dk

