
 
Fortællere på Nr. Vosborg 2016 

 
 

Anna-Marie Helfer 
Elsker at lege med de gode, gamle fortællinger; prøve at 

belægge mine ord, så historien får nyt liv og passer til den 
sammenhæng, den fortælles i, til mig og i min mund.  

Fortæller eventyr, bibelhistorie, litteratur, sagn, legender og 
skrøner.  

Fortæller for børn og voksne - hver for sig eller sammen. 

Har fortalt i mere end det, der kaldes en menneskealder. 
Bor nu på Sjælland, men mit hjerte vil for altid være jysk. 

mail@annamariehelfer.dk 
www.annamariehelfer.dk 

 
 

Annelise Nielsen  
Annelise har arbejdet med fortælling i mange år som 

friskolelærer og i de senere år som aktiv i 
Limfjordsteaterets Fortællekreds. ”Som fortæller er jeg på 

vej og glæder mig over at fortælle for børn og voksne i 
skole, ved café arrangementer, på museer, på Nørre 

Vosborg og andre steder. Jeg fortæller Knud Erik Pedersens 
”Esben bøger” - om udkanten, fra før det begreb blev 

opfundet, store fortællinger som Selma Lagerløfs ”Niels Holgersen” eller Karen 

Blixens ”De blå øjne”, men også småhistorier med en finurlig pointe. 
Livsfortællinger og improvisationer optager mig, og jeg er ved at få øje på mit 

eget livs fortællegrundstof.” 
Kontakt: 

Tlf. +45 51207413 
nielsen3@lic-mail.dk 

 
 

 
Else Christensen 

Else bor i Skive, men stammer fra Nørlem ved Lemvig. 
Else er med i fortællegruppen Vestjyllands Fortællere ved 

Fortælle Galleriet i Holstebro. Hun fortæller både for børn 
og voksne, bl.a. folkeeventyr, myter, legender og 

barndomserindringer, gerne på jysk. 

Kontakt: 
Tlf. +45 24 94 60 34 

elseogbruno@gmail.com 
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Eva Elleskov 

bruger fortællingen professionelt i sit arbejde som lærer. 
Der fortælles kulturbærende fortællinger – både eventyr, 

sagn, myter og bibelstof. Hun startede som fortæller i det 
midtjyske for 18 år siden, har været en lille tur over 

Grønland og bor nu på Fanø, hvor hun har været arrangør af 

Fanø FortælleFestival gennem 5 år. Hun forsøger nu at 
starte Sydvestjysk fortællekreds op, så enhver der kunne 

have lyst til at være med der, skal endelig henvende sig. 
På festivalen vil hun fortælle dels et af Evald Tang Kristensens eventyr, som 

måske kan karakteriseres som ”lige over grænsen” og dels en historie fra 
Grønland. 

Kontakt:  
Eva.elleskov@gmail.com 

Tlf +45 6017 8646 
 

 
Jens Peter Madsen 

Jens Peter Madsen fortæller historier ”lige ud af hovedet og 
uden bog” og han dyrker det nutidige og personlige i 

fortællekunsten. Det som skaber indre forestillingsbilleder og 

som giver lytteren lyst til selv at fortælle sine egne historier. 
Han har skabt sit eget univers af underholdende og gribende 

historier, som bygger på erindringer, fantasier og historier, 
som han selv fik fortalt som barn. Han holder foredrag og 

undervise i mundtlig fortælling, og mange af hans historier er 
frit tilgængelig på internettet. 

Jens Peter Madsen er kåret som Årets Fynbo 2012 for sine bidrag til 
fortællekunsten. 

Kontakt: 
Tlf. +45 50460247 / 65973446 

post@jenspetermadsen.dk 
www.jenspetermadsen.dk 

 

 

Johannes Thomsen 
Sallingbo, bondefødt og kvajet opdraget. Fortæller litterære 
historier fra Europa og omegn, mest fra Italien, Sverrig og 

Tyskland. Opfundne memoirer, eventyr, græsk-romerske 
myter og sagn, folkeeventyr – også på sallingbomål. Ynder 

fortællinger om mænd og andre tabere. Har fortalt for 

voksne og børn i Århus, Ålborg, Nr. Vosborg, Randers, 
Viborg og Skive. Formand for Viborg Fortællekreds.  

Kontakt: http://johsthomsen.wordpress.com 
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Kurt Thinggaard 
Jeg er medlem af Limfjordsteatrets fortællekreds. Min 

ambition er at fortælle historier, der fanger og maner til 
eftertanke, måske flere dage efter. Lige som en god film 

man har set og ikke kan slippe. Mit forlæg er ofte litterære 
noveller, som jeg udfolder, og sætter i en anden nutidig 

sammenhæng så det rammer os moderne mennesker og 
vores nuværende situation. 

Jeg vil bevæge mig rundt ude på overdrevet sammen med 

Johannes Thomsen 
Kontakt: 

kurtthinggaard@gmail.com 
www.kurtthinggaard.dk 

 
 

 
Lise Marie Seidelin Nedergaard  

Lise Marie har optrådt som fortæller rundt om i hele landet 
og har udgivet flere eventyrsamlinger.  Hun er barnebarn af 

den legendariske fortæller Anna Sophie Seidelin og har fået 
den mundtlige fortællekunst ind med modermælken. 

Til daglig er hun ansat som fortæller og H. C. Andersen-
formidler ved Børnekulturhuset Fyrtøjet i Odense. 

Kontakt: 

Tlf. +45 021682875 
lise_marie_nedergaard@ofir.dk 

 
 

Marianne Josefsen 
Mariane Josefsen har mere end 15 års erfaring som 

fortæller. Hun fører lytteren sikkert gennem historien og 
præsenterer sine karakterer med varme og charme. 

Hendes historier spænder vidt og der er plads til både dyb 
alvor og humor. I år præsenterer Mariane en spritny 

forestilling ” det hemmelige barn” Den handler om en ung 
kvinde - født under anden verdenskrig og hendes søgen 

efter sine rødder. Hun fortæller også historier om 
forførelse sammen med Jens Peter Madsen. Og som 

prikken over i et har Mariane sagt ja til at vove sig ud på improvisationens 

vilde vover lørdag aften. 
Mariane har fortalt på Nørre Vosborg i rigtig mange år, ligesom hun har siddet 

i bestyrelsen en årrække og været kunstnerisk leder af festivalen 2013 og 
2014. Hun er medlem af Besttellers og gruppen Vigga og Brohovederne som 

gennem en årrække har huseret på Teatret ved Sorte Hest. Alt sammen 
foregår i København, men Mariane fortæller og laver kurser for både børn og 

voksne i hele landet. 
Kontakt: 

www.historiedamen.dk 
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historiedamen@gmail.com 
Tlf. 41433687 

 
 

 
Ibrahima Sory Diallo 

Jeg fortæller eventyr og historier i den afrikanske tradition, 
jeg er opvokset med. De historier jeg fortæller kan være med 

til at opdrage børnene, være med til at inspirere/rollemodel 
eller give et pusterum for både børn og voksne i det daglige 

sussende livsfart vi lever i. Repertoiret er blandt andet, 

eventyr om hekse, prinser og prinsesser, "onde" 
stedmødre/fædre, grådige hyæner, kloge kamæleoner og 

dilemma historier. Traditionelt trommespil og afrikanske 
rytmer med dans og inddragelse af publikum.  

 
 

 
Fortæller Birte Mølgaard 

………har base i Viborg Fortællekreds og henter inspiration i hele 
den                                                 mangfoldige virkelighed : 

sin egen og slægtens brogede historie,                                                                               
i barndommens små og store katastrofer og i hverdagens komik 

og tragedier.                                                                
Birte fortæller for alle aldre og henter også sit stof i  eventyrene, 

i bibelens                                                                                       

fortællinger og i litteraturen fra de store klassikere til nutidens litteratur.  
 

 

 

Pernille Stockfleth  

Pernille er en blændende fortæller, som både mestrer det ur-

komiske og det meget alvorlige. Hun fortæller egne historier 
med et umiskendeligt strejf af nutid og samtid fortalt med 

stort engagement, ro og indlevelse. 
Pernille er en meget erfaren fortæller, der har fortalt historier 

i en årrække for tusindvis af børn og voksne på Besttellers, 
på Teateret ved Sorte Hest, Lystløgner i Huset KBH, ved 

Fortællerangreb på skoler og på en lang række 
fortællefestivaler rundt om i hele Danmark.  

Pernille er medlem af: Besttellers , Vigga og Brohovederne, HAMP – en 

improfortællegruppe, og medstifter af foreningen ’1-2-3 Historier Nu!’ som hun 
driver sammen med Mariane Josefsen. 

Kontakt: 
www.levendefortaellinger.dk 
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Ruth Dein 

fortællekonen fra heden. Jeg holder meget af de gamle 

fortællinger af Blicher, Aakjær og Marie Bregendahl mfl. 

med deres humor og tragedier , som jeg  genfortæller på 

mit Fjandbomål. Jeppe Aakjær  var fra min fødeegn. Hans 

poesi og fortællinger er som at ”komme hjem” i min egen 

slægt. Fortæller  gerne barndomserindringerom- når 

virkeligheden overgår fantasien, livsfortællinger 

”Mennesker, jeg har mødt” fra mine mange år i hjemmeplejen.  Bibelhistorier , 

eventyr, sagn og myter , fortæller jeg også.Har fortalt på skoler , 

biblioteker,sognehuse mfl. Er medlem af Dialektgruppen på ”Jenle” ”Vestjyske 

fortællere” og ”Viborg fortællekreds”  og deltaget i flere kurser. 

Kontakt : ruthdein@gmail.com   30119752 

 

Lisbeth Holm Filtenborg 2016 

Lisbeth har livet igennem elsket at fortælle historier i alle 
mulige sammenhænge og situationer. Hendes første 

tilhørere var hendes børn.  Hun har udviklet sin fortælle 

evne, både som højskolelærer og præst. I de seneste år er 
det især den bibelske fortælling, der har haft hendes 

interesse. Hun har skabt flere bibelske genfortællinger for 
voksne frit efter de bibelske beretninger, som tager livtag 

med livet, døden, kærligheden, tilgivelse og forsoning. 
Lisbeth har været med på Fortælle Festivalen en del gange.  

tlf: 3024 3590 
LHF@km.dk 

www.lisbeth-filtenborg.dk 
 

Nina Stenshøj 

Nina Stenshøj tilbyder en bred vifte af fortællinger. Nordiske myter og sagn. 
Traditionelle og moderne eventyr. Gammel og ny 

litteratur. Nina har arbejdet terapeutisk med fortællinger 

og fortæller livshistorier. Fortællinger med følelser, tro 
håb og kærlighed samt de 7 dødssynder. Fortællinger, 

der får os til at le og græde. Fortællinger til eftertanke.  

Nina er en levende, engageret og overbevisende 
fortæller. 

Kontakt: nina.stenshoj@gmail.com  
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Peter Barner-Rasmussen 

 
Peter Barner-Rasmussen bor i Muldbjerg, Hover sogn i 

Vestjylland, og har boet mange steder i sit liv. Siden 2013 
er han en del af Vestjyllands Fortællere, og han er medlem 

af bestyrelsen for Fortællere i Danmark. Som vikingerytter 
igennem mange år levendegør han vikingetidens nordiske 

myter og sagn. Evald Tang Kristensens jyske fortællinger er 
en anden del af et repertoire, som også rummer andre 

tænksomme fortællinger med filosofisk tvist.  

Venlig hilsen 
 

Peter Barner-Rasmussen 
Hovervej 124  

6971 Spjald 
M 2144 7501 

E vikingerytteriet@gmail.com 
 

 
 

 

Kari Brinch  

H.C. Andersens eventyr, kærlighedshistorier og løgne finder 

du mange af på Kari´s repertoire. Nærvær, personlighed og 

humor er nøgleord, når hun fortæller. Din nethinde fyldes af 

billeder, du aldrig glemmer, og kun en hårfin grænse adskiller 

tårer fra smil. Kari har fortalt mange steder i Danmark og er 

for nyligt også kommet ud over landets grænser. De seneste 

år er det blevet til deltagelse i bl.a. Lystløgneraften, Story 

Slam, Story Fight Night og diverse Fortællefestivaler. Kari har 

tidligere været ansat som eventyrfortæller i ”Fyrtøjet” - et kulturhus for børn 

og som skolechef i den naturvidenskabelige oplevelsespark Universe (tidl. 

Danfoss Universe). Kari er indehaver af firmaet ”Storytale”, formand for 

landsforeningen ”Fortællere i Danmark” (FIDA), medlem af Besttellers i 

København og modtager af Words Udviklingspris 2016. 

 

  
Knud Jacobsen 

 
 

  
 

 

 

 

Knud Jacobsen - manden der sammen med Ingrid Hvass og 

Lene Skovhus skabte den allerførste fortællefestival på Nørre 
Vosborg. 

Knud har i høj grad været med til at præge festivalen med sin 
kærlighed til de bibelske fortællinger, og når han træder frem 

foran publikum, så kan man kun blive opslugt af den store 
mands stemme og den stemning, han formår at sætte tilhørerne 

i. Kontakt:  97491549 
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Dorte Futtrup 

”Hun fortæller, så tid og sted forsvinder!” Professionel fortæller 
siden 1990 med et bredt repertoire for alle aldre. 

Store fortælleforestillinger om én person er i de senere år blevet 
hendes særkende, bla. Frida Kahlo, Ingeborg Stuckenberg, C. F. 

Tietgen, Brecht/Ruth Berlau. Dorte er også forfatter og 
underviser i fortælling og narrative processer med opgaver 

overalt i Danmark, Norden, New York, Paris, Berlin, Beijing og 
Buenos Aires. 

  

Kontakt: 
df@dortefuttrup.dk 

www.dortefuttrup.dk 
 

 
 

Kasper Sørensen: 
Er en fortællende samfundsbeskuer, der jonglerer med ordene 

og puster flammende liv i historierne. Kasper Sørensens 
kendetegn er energi, dynamik, improvisation og sprudlende 

livsglæde. Han fortæller nærværende og intenst, billedrigt og 
letflydende. Kasper kan fortælle, så hjertet ler, og ørerne er ved 

at falde af, hvad end du er barn eller voksen. 
Kontakt: 

kasper@fortaellekunsten.dk 

 
 

Annemarie Krarup 
Annemarie fortæller især fra den store nordiske kulturskat – med 

egen musik og sang. 
Annemarie har fortalt, sunget og spillet for børn og voksne i flere 

år – i Danmark og på festivaler i hele Europa. 
Kunstnerisk leder af fortællefestivalen på Vikingeskibsmuseet i 

Roskilde, medstifter af og første formand for "Fortællere i 
Danmark". 

Kontakt: 
annemariekrarup@gmail.com 

+45 27392979 

www.annemariekrarup.dk 
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Inger Mougaard 
Inger Mougaard er pensioneret pædagog, født og 

opvokset i Rogenstrup, 6 km NV for Viborg, men har siden 
1970 været bosat i Holstebro. Siden sidst i 70erne 

har Inger fortalt fortrinsvis jyske folkeeventyr optegnet af 
Evald Tang Kristensen for både børn og voksne. Helst på 

dialekt for voksne. I de senere år har Inger 
eksperimenteret lidt med musikledsagelse udført af Ali 

Afsher, som spiller aserbajdsjansk musik på sas. 
Kontakt: 

Tlf. +45 29265148 

inger.mougaard@hotmail.dk 
 

 
 

 
Mette Stengaard Jensen    

 
Jeg brænder for den gode historie og er uddannet 

historiefortæller på Vestjyllands Højskole og bosat i 
Ringkøbing. Det betyder, jeg værdsætter at skabe nærvær og 

engagement i og omkring en mangfoldighed af mennesker.  
Via mit arbejde på Ringkøbing Museum, har jeg beskæftiget 

mig med at genoplive og dramatisere fortællinger om diverse 
temaer inden for lokal kulturhistorie f.eks.:  

 

 Kaj Munks liv og eftermæle 
 2. verdenskrigs fysiske og mentale spor i Vestjylland 

 Rakkernes liv og datidens samfund 
 Vækkelse på Vestkysten – håb, forlis og brændevinsprædiken 

 Byvandring i Ringkøbing – købmænd, originaler og fantaster… 
 

Desuden er jeg fast Storyteller på destilleriet Stauning Whisky. 
 

Kontakt: 
24616608 

mettestengaard2008@live.dk 
 

 
 

Ingrid Hvas og Tiahes Thiaharaja 

Ingrid har inviteret Tiahes Thiaharaja med til festivalen i 
år. Tiahes og Ingrid har arbejdet sammen siden 1990 i 

en gensidig udveksling af tamilske og danske danse, 
sange og fortællinger. Tiahes Thiaharaja er uddannet 

Bharatanatyam danser fra Colombo, Sri Lanka og har 

boet i Holstebro siden 1988. 
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Anne Nielsen 

Anne M. Nielsen er født i et brunkulsleje og opvokset på 
heden i det midtjyske. Anne fortæller gerne på dialekt eller 

”rigsjysk” - livsfortællinger blandt andet ”Med kærlig hilsen 
fra Fjelstervang og omkringliggende grusgrave”, Anton 

Berntsen og Jeppe Aakjær, men også gerne eventyr om 

troldfolk og hekse fra det store udland eller den jyske hede. 
Anne har deltaget i fortællefestivalen på Nørre Vosborg 

siden dennes opstart, hun er med i bestyrelsen bag 
festivalen og er desuden aktiv blandt Vestjyllands Fortællere.  

Kontakt: anne.nielsen38@gmail  

 

 

Erika og Kaj Bredholt 

Erika Sanchez er flamencodanser og musiker og Kai 

Bredholt er skuespiller ved Odin Teatret, teater instruktør 
og musiker. 

De bor og arbejder i Idom i Vestjylland eller Festjylland 
som de selv kalder egnen. 

Igennem flere år har de specialiceret sig i forestillinger 
med lokale heste, teleskoplæssere, jersyekøer, 

bondemænd og balletdansere med mere.  

 

Epos Efterskole: 

Epos er en efterskole, der bygger på viden om fortællingers kraft, og som 

bruger fortællingen aktivt til at støtte elevernes identitetsudvikling. Lærerne 

viser deres fortællekunst, og måske har de lokket nogen af de helt nye elever 
til at springe på scenen og kaste sig ud i ordkunsten. 

  

Kulturambasadørerne: 

3 bindestregsdanskere 

Sandy Issaoui  

– dansk-palæstinenser og Kulturmødeambassadør hos 

Grænseforeningen. Jeg er 24 år og læser interkulturelle 
markedsstudier og tysk. 

 

 

 

 



Ayan Yasin  

– dansk-somalier og Kulturmødeambassadør hos 
Grænseforeningen. Jeg er 26 år og læser arabisk og 

psykologi. Jeg synes om at fortælle, fordi det kan rykke ved 
folks empati. 

 

Stefan Schoneboom-Weishaar   
- fra det danske mindretal i Sydslesvig. Jeg er 25 år og læser 

til bygningsingeniør. Grunden til at jeg gerne vil fortælle min 
historie er, fordi jeg tror at vi alle sammen kan lære af 

hinanden og hinandens historier og dermed bidrage til et 

åben samfund, som byder på mangfoldighed. Desuden er jeg 
personligt meget interesseret i andre mennesker og deres 

fortællinger, simpelthen fordi det er dybt spændende hvad 
andre folk oplever. 

 

 

Manu Sareen 

Fortæller om sin rejse fra Indien til Danmark, og om kulturmødet på 
godt og ondt. 

 

 

 

 

 


