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Invitation til fernisering for 
Verdensmålsgavlen 
 
Mandag 3. oktober kl. 17:00 v/ Hedensted Bibliotek, Østerbrogade 26G, Hedensted. 
 
Kunstprojektet ”Verdensmålsgavlene – 17gavle.dk” inviterer til FERNISERING af Verdensmålsgavl 4 i 
Hedensted. Gavlen er ét af de 17 spændende nye kunstværker på gavle i Midt- og Vestjylland. 
 
VERDENSMÅL 4 – Kvalitetsuddannelse 
 
På vegne af Hedensted Kommune, de lokale samarbejdspartnere samt arkitekt- og kunstnerduo 
Jakob Holmqvist & Lasse Folke glæder vi os til at byde jer velkommen til afsløring og indvielse af 
gavlværket i Hedensted som er skabt med udgangspunkt i verdensmål 4, kvalitetsuddannelse. Gennem 
en borgerinddragende proces har bl.a. biblioteksgæster og elever fra indskolingen på Hedensted Skole 
givet input til hvad der skulle stå på værket, med udgangspunkt i spørgsmålet ”Hvad betyder det for dig 
at kunne læse?”. 
 
På åbningsdagen fejres værkets medskabere ved en børneåbning med leg og kage om formiddagen og 
til en offentlig reception og fortælling om værkets tilblivelse fra kunstnerduo om eftermiddagen.  
 
PROGRAM 
 
Kl. 17.00-17.10 ved værket:  
Velkomst og åbning af værk ved Maria Elsmore-Andersen, Kulturkonsulent i Hedensted Kommune.  
Kl. 17.10-17.20 ved værket:  
Om kunst og verdensmål ved Carsten Jensen, repræsentant for det tværkommunale hovedprojekt  
Verdensmålsgavlene - www.17gavle.dk.  
Kl. 17.30-18.00 i Salen:  
Reception med efterårsforfriskning på Hedensted Bibliotek.  
Kl. 18:00-18.30 i Salen:  
Fortælling værkets tilblivelse ved arkitekt- og kunstnerduo Lasse Folke og Jakob F. Holmqvist. 
 
 
Arrangementet er åbent for alle. Ferniseringen af værket indgår også som en del af 
Arkitekturens Dag 2022 officielle program.  
Se mere på: arkitektforeningen.dk/arkitekturens-dag eller https://kultur.hedensted.dk/ 
 
Værket indgår i en ny fortælling om verdensmål set igennem 17 kunstneres øjne i 17 danske 
byer, som et tværkommunalt samarbejde mellem 9 kommuner i Midt- og Vestjylland. Se 
mere på: 17gavle.dk 
 
EN STOR TAK TIL Hedensted Kommune, Den Jyske Kunstfond, Region Midtjylland samt de 
lokale samarbejdspartnere Hedensted Bibliotek, Hedensted Skole, PL Sørensen Klejnsmed, 
Ingeniør Jeppe Steen Andersen og den lokale arbejdsgruppe samt sponsorer Hedensted 
Handelsstandsforening.  
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