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VelgørenhedsKunstauktion med kunst fra kendte kunstnere. 
Samarbejde mellem RoseLiv og Lauritz.com til fordel for Scleroseforeningen. 
Støt forskning i sclerose og få noget igen for pengene.  
 
RoseLiv, Støttegruppen til fordel for Scleroseforeningen, har indgået en aftale med 
Lauritz.com om salg af donerede kunstværker til RoseLiv fra kendte kunstnere.  
 
RoseLiv VelgørenhedsKunstauktion er et arrangement, hvor kendte kunstnere donerer 
kunstværker til RoseLiv og overskuddet ved salget går ubeskåret til Scleroseforeningen og vil 
primært være øremærket som støtte til forskning for løsning af den alvorlige sygdom sclerose. 
 
”Samarbejdet med Lauritz.com, som donerer køber- og sælgersalæret, og alle de kunstnere, 
som har doneret kunstværker, er et udtryk for positive og imødekommende holdninger til 
denne sag. Det giver os styrke til arbejdet med at indsamle økonomiske midler til støtte for 
forskning i sclerose.  
Vi mener, at kunst, musik, velgørenhed, forskning og erhvervsliv er uadskillige begreber, og 
det vil være os en stor glæde, at rigtig mange vil byde på de fine kunstværker og dermed sikre 
et så stort overskud som muligt til Scleroseforeningen”, siger Hans Kurt Johnsen, 
Støttegruppen til fordel for Scleroseforeningen. 
 
Auktionen foregår på nettet hos Lauritz.com i perioden 6. – 16. december 2012 
 

Samtlige værker kan fysisk ses hos Lauritz.com Esbjerg, Oddesundvej 28, 6715 Esbjerg N 
Åbningstider: mandag-fredag kl. 10.00-18.00 og lørdag kl. 10.00-14.00 
 
Hele hammerslaget går ubeskåret til Scleroseforeningen. Lauritz.com donerer køber- og 
sælgersalæret. 

 
I anledning af kunstauktionen afholdes der en event hos Lauritz.com Esbjerg,  
torsdag den 13. december 2012 kl. 18.00 – 20.00 
Sæt et kryds i kalenderen og mød op til et hyggeligt samvær. 

 
RoseLiv har fået doneret kunstværker fra følgende 22 kunstnere: 
Ole Ahlberg - Pia Bodil Andreasen - John Bonnesen - Leif Bossel - Erik Brøndberg -    
Lars Calmar - Linda Christensen - Mette Fruergaard - Jens Galschiøt - Frank Hammershøj -  
E. & K. Heerwagen - Per Hillo - Else Husted Kjær - Jytte Jespersen - Lotte Lambæk - 
Charlotte Niemann - Bjørn Nørgård - Alf Pedersen - Torben Rasmussen - Flemming Rendbo - 
Lene Schmidt-Petersen - Inga Søby. 
 
Yderligere oplysninger: 
- Inge-Lise Berg, Lauritz.com. Telefon 7612 1709 eller 2568 0188 
- Hans Kurt Johnsen, Støttegruppen til fordel for Scleroseforeningen. Telefon 2088 8045 
 
 
 
 
 
 


