
DRAGEHØJ KUNSTFORENING
på

 NYHEDSBREV 8. årgang,  nr. 18 December 2016

Dit eget lokale gallerie og kunstforening
gallerie-dragehoej.dk

Indbydelse til fernisering
lørdag den 14. januar 2017 kl. 13:00

Vi glæder os til at byde velkommen til Galleriets næste udstilling. Den har vinteren som 
tema, og blander værker af Galleriets kendte kunstnere med værker af én ny: Jørgen 
Thomsen, hvis billedverden, vi ikke har mødt før.

Vi glæder os til at præsentere den mørke årstid. Her kan den opleves i de sarte farver og 
former, som det åbne sind sanser, når enkelte strejf af lys slår mørket til side.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Jørgen Thomsen: Icebergs
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Giv os din e-mail
Har du en e-mail-adresse, som du 
bruger? Har du lyst til at få informa-
tioner fra Dragehøj Kunstforening og/
eller Gallerie Dragehøj elektronisk, 
og dermed spare foreningen for porto, 
kuverter og trykning? Så giv os din 
e-mail. Du kan sende en e-mail til for-
manden med denne tekst i emnefeltet: 
”Her er min e-mail”.

Generalforsamlingen 2017
Onsdag den 1. marts kl. 19:00

Kl. 19:00 - ca. 20:00
En gæst!

Ca. kl. 20.00: Ordinær generalforsamling

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning for året.
3. Kassereren fremlægger det reviderede 

regnskab til godkendelse.
4. Bestyrelsens forslag til budget for det 

aktuelle år, herunder fastsættelse af 
medlemskontingent.

5. Forslag fra medlemmerne *)
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Valg

4 bestyrelsesmedlemmer. 
På valg er:
Jette Aas (villig til genvalg)
Birthe Foli Hansen (villig til genvalg)
Lisa Tødten (villig til genvalg)
Erik Torm (villig til genvalg)
2 Suppleanter:
Lise Magius (villig til genvalg)
Lone K. Larsen (villig til genvalg)
Revisor:
Jens Due (villig til genvalg)
Revisorsuppleant:
Dorte Hauge Petersen (villig til gen-
valg)

8. Eventuelt

*) Forslag fra medlemmerne (pkt. 5) skal 
være afl everet skriftligt til formanden se-
nest 8 dage inden generalforsamlingen.
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Udstillingsplan 1. halvår 2017

14.01  -  05.03 Vinterudstilling
 Jette Jørgensen,maleri, akvarel og tegning
 Liza Krügermeier, maleri
 Rupert Sutton, maleri
 Jørgen Thomsen, maleri
 
11.03  -  30.04 Forårsudstilling
 Hanne Sie, maleri, akvarel og grafi k
 Joseph Salamon, skulptur
 
06.05  -  25.06 Sommerudstilling
 Bo Karberg, skulptur
 Per-René Larsen, glas
 Denis Virlogeux, maleri

Har du mon bemærket??
… at vi har et meget slidt gulvtæppe? Må-
ske ikke. Forhåbentlig er udstillingerne af 
en sådan karakter, at noget så banalt som et 
slidt gulvtæppe træder i baggrunden. Ikke 
desto mindre er der risiko for, at gæsterne 
en dag snubler i hullerne. Før det sker må 
vi have et nyt tæppe, men vi fattes penge. 
Ingen fonde har ønsket at støtte dette ædle 
projekt. Sidste udvej er at bede om støtte 
hos vores medlemmer og øvrige gæster. 

Jette Jørgensen: Vintersol på udgået egegren

Derfor sælger vi dækkeservietter, hvor 
overskuddet går til et nyt tæppe. Desuden er 
der opsat et ”barometer”, hvor der kan læg-
ges en ekstra skærv. Barometeret vil vise, 
hvor langt vi er fra - eller hvor tæt vi er på - 
at nå målet. Det er vores håb, at besøgende 
ved deres generøsitet vil få ’Barometeret’ 
til at stige. Vi håber, dette opråb bliver vel 
modtaget og garanterer, at et nyt tæppe vil 
blive til glæde for alle.



Nyhedsbrev 8. årgang, nr. 18 - December 2016

Løst og fast

Kaffe med lun pæretærte? Nyd et øjeblik 
i ro eller med en snak i Gallerie Drage-
højs café.

Gallerie Dragehøj
Gratis adgang
Åbningstider:

Torsdag - søndag kl. 13 - 17.

Dragehøj Kunstforening  
støttes af:

Folkeuniversitetet
Holmegaard - Suså
Program for første halvår af 2017 er under 
udarbejdelse. Fra cirka 1. januar kan du se 
det fulde program på vores hjemmeside

hosu.dk

Sket i løbet af året
Det har været et dejligt år, hvor mange har 
set vores udstillinger og deltaget i årets ar-
rangementer. Forårets maledag blev igen i 
år en dag med sol og glade kunstnere, der 
nød at udfolde sig, og som løbende kunne 
få råd og vejledning af den lokale billed-
kunstner Jens Barlund. 

Ved sensommerens arrangement  kom Gro 
Strømnæss og fortalte om de afrikanske 
Kazuri-smykker - om hvordan de bliver til, 
og om den store betydning fremstillingen 
og salget af smykkerne har for et afrikansk 
samfunds økonomiske vækst. Det var et 
spændende indblik, vi fi k i en afrikansk 
verden.


