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Vesterhawsnisserne, Pandrup

Lilli-Ann Thomsen er uddannet
ingeniør og har en masteruddannelse i Læreprocesser. I sit
daglige virke er hun lektor ved
Professionsskolen UCN.

Mie Frederiksen, arbejder som ITprojektleder ved Aalborg Forsyning
og er bosat i Valsgaard.

"Vesterhawsnissen er opstået ved
tilfældigheder og i forlængelse af
Tommys passion for at arbejde med
det drivtømmer, som vi har samlet i
årenes løb. Vesterhawsnissen
opstod i forbindelse med deltagelse
i Julemarked på Børglum Kloster
2006. Nisserne er håndstrikket, og
filtet af Mette, hvorefter skægget
monteres med pels af lam, ræv,
mårhund, ulv og lign. og ender til
sidst i "Snitteriet", hvor Tommy
laver en fod af drivtømmer.

”Gennem hele mit liv har jeg
tegnet, og jeg har som voksen taget
maleriet til mig. I starten arbejdede
jeg med oliemaling, men nu er det
akryl og lidt akvarel, jeg anvender.
At male er blevet en vigtig del af
min hverdag, og det er ikke et
spørgsmål, om jeg skal male, men
hvornår jeg skal male. Jeg finder
hovedsageligt inspiration i naturen,
i lys og skygge, kontraster, dybde
og farver. Jeg holder specielt meget
af de lidt mere ekspressive
naturbilleder, hvor jeg leger med
farverne og udtrykker mig ved brug
af den varme palet. Som kontrast til
det ekspressive fordyber jeg mig
desuden med portrætternes små
detaljer. Når jeg maler, anvender
jeg alt fra store pensler, spartler,
blomsterpinde til klude og meget
små pensler – alt kan bruges.

Jeg ønsker at udtrykke livsglæde i
mine billeder. Livet er jo herligt, så
vi skal nyde hvert sekund.”

”Jeg har malet og tegnet igennem
mange år og for at udvikle teknik
samt hente ny inspiration deltager
jeg jævnlig på kurser og aftenskole.
Jeg maler primært med akryl men
olie og akvarel anvendes også.
Inspirationen til mine billeder
henter jeg fra omgivelserne,
naturen, billeder mv. I maleprocessen udvikler mit maleri sig
typisk "hen af vejen", hvad fungerer
godt og hvad har jeg lyst til at male
videre på i billedet, indtil målet er
nået. For mig er det at male en
måde at hygge og have det sjovt på
samt slappe af i en ellers travl
hverdag.”

Nisserne har udviklet sig i takt med,
at efterspørgslen steg. Træerne og
de mange farver er kommet til
løbende, og senest er flagrankerne
med hulsten og drivtømmer blevet
en del af varelageret. Tommy laver
fortsat diverse skulpturer, når tiden
og inspirationen er til det.
Nisseriet, som vi kalder vores
forretning, har til huse på
hjemadressen i Kaas, hvor man altid
er velkommen til at kigge forbi gerne efter aftale:-)
Herudover er vi med i et
kunsthåndværkerfælleskab med
forretning i Hjørnet i Saltum,
hvorfra en del af nisser, træer og
skulpturer sælges."

