
Bendt Grønborg 
Uggerhalnevej 33, Grindsted 

Mail: gronborg-el@stofanet.dk 

Tlf.: 20651020 

 
 Jeg fik min interesse for at male allerede som barn, da jeg fik en æske oliefarver 

af min faster, og jeg malede i alle ferier hos hende. 

Derefter lå det stille i mange år, til vi startede i ca. 2000 i privat regi. 

I 2010 begyndte jeg hos den russiske billedkunstner Natalia Quattromani. 

Jeg føler ikke for en bestemt stilart og afslutter sjældent med et resultat som 

planlagt. 

Jeg har også den store glæde at kunne lære fra mig til mine børnebørn. 

Vi nyder alle, når vi maler sammen.

 

           tændte amatører fra Grindsted: 
  Bendt Grønborg 

 
                                  Per Bachmann 

 

                    

 

 

 
                                    

                         Hanne Molbech  

 

       
 

 

 

 

 



 

Hanne Molbech 
Høgevej 10, Grindsted 

Mail: hannemolbech@stofanet.dk 
Tlf.: 22666269 

 

 

 
Første gang jeg fik åbnet øjnene for maleriet som fritidsbeskæftigelse, var i 

1989 på den græske ø, Folegandros. Her underviste billedkunstneren Marna 
Rix i akvarel på et feriekursus.  

 

Siden har jeg gået på forskellige kurser bl.a. hos Frede Fabek, og på 
Kunsthøjskolen Engelsholm.  

 
I 00’erne fandt vi her i Grindsted sammen i en lille gruppe med bl.a. mine 

medudstillere Bendt og Per under vejledning af Astrid Edberg. Det var læring 

og hygge på samme tid. Siden 2010 har vi gået på hold i Aalborg AOF med 
Natalia Quattromani som inspirerende lærer.  

 

For mig er maling udelukkende en hobby, og jeg eksperimenterer meget både 

med figurative og abstrakte motiver i akrylfarver. 

 

 Per Bachmann 
Tranevej 23, Grindsted  

Mail: pebaco@stofanet.dk 
Tlf.: 40209728 og 98286167 

 

 
 

Min interesse for maleri stammer fra forskellige søskendetræf, hvor vi mødtes i 
ferierne og malede med akvarelfarver. 

 
 I 2006 fulgte jeg undervisningen i perspektivtegning og oliemaleri på Aalborg 

Kunstskole med kunstlærer Asger Jensen.  

 
Senere gik jeg i gang med acrylfarver  på AOF kursus med kunstlærer Natalia 

Quattromani  samt på FOF med kunstlærer Peter Skjøtt.  
 

For mig er maleriet  en dejlig hobby, som både giver masser af udfordringer 

og frit spillerum for fantasien. 
 


