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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”.

Ved Lise Magius’ død
Et elskeligt, varmt og generøst menneske er 
her ikke mere. Lise var suppleant i Drage-
høj Kunstforening, en trofast gæst ved vore 
ferniseringer og øvrige arrangementer. 

Første marts 2003 var hun her med sin el-
skede Ole Vincent Larsen ved hans sidste 
udstilling på Dragehøj. Han døde samme 
år, 65 år gammel.

Ofte har Lise skænket kunst ved vore gene-
ralforsamlinger og tilbudt sin hjælp.

Æret være hendes minde - hun vil blive 
savnet!!

Jytte Sørensen
formand
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Udstillings- og aktivitetsplan 1. halvår 2018

13/1 - 11/3 Susanne Thea udstiller
 Maleri, grafi k, håndkolorerede kobberætsninger, monotypi og træsnit
 Fernisering: lørdag den 13. januar kl. 13:00

11/2 Søndagskoncert kl. 14:30
 En koncert med kærlighedsdigte - skabt til musik, samt et digt, der omhand-
 ler forfatterens unge søsters død.
 Musikken, der består af sange ledsaget af trommelyde og dobro-guitar, er 
 komponeret og opføres af Susanne Thea og Bent Malinovsky.

17/3 - 21/5 Mens vi venter
 En udstilling af ældre/gammel kunst fra lokalområdet omkring det
 daværende Holmegårds Glasværk.

21/3 kl. 19:00: 1 time med forfatteren Linette Bach
 kl. 20:00: Generalforsamling (se bagsiden)

26/5 - 8/7 Gruppen ELIBRI udstiller
 Lene Lundgaard - maleri
 Bente Stamp - maleri
 Else Duedahl - collage

Mens vi venter
En spændende udstilling i det nye år
I foråret 2018 gør Gallerie Draghøj det 
store projekt Det ny Holmegaard til om-
drejningspunkt. Bestyrelsen forbereder lige 
nu en udstilling, der skal være fortællingen 
om det gamle Fensmark / Holmegaard og 
dets udvikling gennem årene 1825 - 2007. 
I den periode skabte Glasværket en række 
andre jobtyper end dem, der fandtes inden-
for landbruget. Noget der fi k stor betydning 
for rigtig mange familier.

Den voksende industrivirksomhed kom til 
at betyde en økonomisk udvikling i lokal-
samfundet. Og befolkningen skabte i løbet 
af 1900-tallet med entusiasme og god øko-

nomisk basis et blomstrende kulturliv. Gal-
lerie Dragehøj håber, at det vil lykkes gen-
nem billeder og andre værker at fortælle 
den farverige historie om lokalområdet, nu 
da vi i spænding venter på, at det heden-
gangne - i sin tid højt estimerede - glasværk 
blomstrer igen.

Derfor et hjertesuk: Har du / I ældre male-
rier, akvareller, tegninger m.m. med moti-
ver fra den gamle Holmegaard Kommune, 
som du vil låne ud til udstillingen, vil vi 
gerne høre nærmere. Send en mail til for-
mand Jytte Sørensen eller ring til Vibeke 
Andersen på tlf. 2366 3051.
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Folkeuniversitetet
Holmegaard-Suså

Program for første halvår 
af 2018 er under udarbejdelse. Fra cirka 
1. januar kan du se det fulde program på 
vores hjemmeside

hosu.dk

I Caféen kan du altid nyde en kop frisk-
lavet kaffe og pæretærte med creme 
fraîche. Få et øjeblik i ro eller en snak.

Nu kan du betale med MobilePay.

Gallerie Dragehøj
Gratis adgang
Åbningstider:

Torsdag - søndag kl. 13 - 17.

Dragehøj Kunstforening  
støttes af:

Fensmark Brugsforening
   - en del af

Generalforsamlingen 2018
Onsdag den 21. marts

Kl. 19:00 - ca. 20:00
Forfatteren Linette Bach fortæller.

Kl. 20.00: Ordinær generalforsamling

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

rede 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

1 bestyrelsesmedlem. 
På valg er:
Vibeke Andersen (villig til genvalg)
2 Suppleanter:
Lone K. Larsen (villig til genvalg)
Ny suppleant
Revisor:
Jens Due (villig til genvalg)
Revisorsuppleant:
Dorte Hauge Petersen (villig til 
genvalg)

8. Eventuelt

*) Forslag fra medlemmerne (pkt. 5) skal 
være afl everet skriftligt til formanden 
senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Parti fra
Fensmark

Oliemaleri af 
Kristian Niels 
Kubert,
1929




