Pfu4 6H}{Ø J KLII.{ S TF. ORE}{I}{G

Løst og fast
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Som i alle foreninger afhænger også
vores økonomi af medlemsskaren. I
bestyrelsen drøfter vi derfor løben-

de, hvad Galleriet skal kunne tilbyde for at tiltrække nye medlemmer.
Måske skal vi se os om efter nye
aktiviteter. Det kunne handle om at
anangere fælles ture til udstillinger,
besøg hos kunstnere eller tidligere
afprøvede arrangementer på Galleriet. men i nyt tilsnit?

I Cafden kan du altid nyde en kop frisklavet kaffe og pæretærte med creme
fraiche. Få et øjeblik i ro eller en snak.
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Nu kan du betale med MobilePay.

Gallerie Dragehøj
Gratis adgang
Åbningstider:
Torsdag - søndag kl. 13
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Folkeuniversitetet
Holmegaard-Suså

a

Program for første halvår af 2022 er
klar. Fra 3. januar kan du se det fulde
program på vores hjemmeside. Vi har
bl.a. flere foredrag om Grønland.

www.hosu.dk
Bjarne Hansen
D

Bjarne Hansen: Keramik -fad med huse

ragehøj Kunstforening
støttes af:
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Forårets udstillinger i 2022
Bestyrelsens visioner
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Løst og fast

Dit eget lokale gallerie og kunstforening
www. gallerie -dragehoej dk
.

tNyt fra generalforsamlingen
Gf,LLEBTE
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Udstillings- og aktivitetsplan 1. halvår 2022

Endelig den 8. september 2021lykkedes det at gennemføre generalforsamlingen.

15ll -2712 Hanne Lebæk Jakobsen, maleri
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Den startede sprudlende med Christine Bovd, designer på Holmegaard
Værk. Christines fortælling handlede om den tilgang til arbejdet, der
kendetegner hende. Vi fik ikke bare
glæden ved synet af hendes arbejder - også følesansen kom i spil, da
mange afhendes prøver gik gennem
hænderne på forsamlingen.

Indlæg
modtages med tak. Ceme på mail.

Hanne Stougaard, Lene Linnemann,

Giv os din e-mail

Birgit Overgaard, supplean! Erik

Oplag
60 printede ekspl. samt Intemet m.m.
Nyhedsbrevet udkommer to gange

arligt. eller efter behov.

Har du en e-mail-adresse, som du
bruger? Har du lyst til at ff informationer fra Dragehøj Kunstforening ogi
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 formanden med denne tekst i emnefeltet:

- 1916 Ungdomsudstilling
2616 - l4l8 Sommerudstilling
715

k@te&:

'-

(under planlægning)
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Christine skabte en stemning af lethed, som bar os gennem den alvorlige side af sagen: Vi tog afsked med
to værdifulde bestyrelsesmedlemmer: Jette Aas og Lisa Tødten, som
begge af helbredsmæssige årsager
ikke genopstillede.

Heldigvis var der nye, som havde
lyst til at træde i deres sted. Nu ser
bestyrelsen således ud: Jgte Sørensen, formand; Vibeke Andersen,
næstformand; Birthe Foli Hansen,
kasserer; Hanne Lebæk Jakobsen,

e-mail: jens@duetmusik.dk

Bjarne Hansen, rakubrændt keramik

l5l3 - 3014 Peter Osted, skulptur og tegning
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Hanne Lebæk Jakobsen

Bjarne Hansen

Visioner
En af vores drømme går måske i opfuldelse i2022. Vi har fornyet håb om, at
kommunen vil imødekomme vores ønske om en gangsti hen over gårdspladsen, så de toppede brosten ikke skal hindre nogen i at ffi en kulturoplevelse

i Gallerie Dragehøj.

Torm og Lone Kluge Larsen, sup-

Skulpturhaven

pleanter.

Vi har fået endnu et par gaver til haven. Den ene er et granithoved udfØrt
af Ullrich Rdssing stående på en sokkel, som er skænket af Vinnie Larsen,

Vi sluttede med kaffe, kage, hyggeligt samvær og lodtrækning.

"Her er min e-mail".
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Lundby, mangeårigt medlem af Dragehøj Kunstforening. Den anden er to
stenskulpturer fra Zimbabwe skænket af Linda Nielsen, Haslev. Disse er
under restaurering og opsættes til foråret.
Vinnie Larsen har tidligere foræret os to fugle, lavet af Hanne Salamon.
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