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30 ÅRS JUBILÆUM
Galleriets 30-års jubilæum blev en minderig fest.  De mange glade gratulanter blev ved 
indgangen mødt af to af Næstved Byorkesters bedste trompetister, Jacob Clausen og 
Bent Skjold Petersen. De åbnede festlighederne med en smuk fanfare blæst på de legen-
dariske blå glastrompeter fra Holmegaard Glasværk - inden længe Holmegaard Værk. 
Smukt og historisk og med blå himmel blev stemningen sat. Det var en fornem gave at 
dagen kunne åbnes på den måde.
Inden for sprudlede champagnen, og små canapeer blev fortæret, mens talerne gik i gang. 
Galleriets formand bød velkommen, og gæsterne havde derefter lejlighed til at beundre 
udstillingen med de smukke og fantasifulde tekstiler.
Borgmester Carsten Rasmussen holdt en varm tale, hvori han bl.a. gjorde rede for sit 
positive syn på galleriets fremtid. Og Peter Osted fortalte om, hvordan det havde været 
at være den første udstiller, da Galleri Dragehøj åbnede for 30 år siden, og om hvilke 
tanker han gjorde sig dengang. Han havde ikke spået et galleri i Fensmark mere end få 
års levetid, afslørede han.             (Fortsættes på s. 3)
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GENERALFORSAMLING
onsdag den 4. marts

2020

§

MENNESKET OG
KUNSTNEREN TIKKILI

Tikkili er født på Grønland i 1957. Han 
vakte allerede som barn opmærksomhed 
på grund af sine kreative evner og sin 
gode begavelse. Han ville gerne være 
maler, men familien så ingen fremtid i 
den profession og satte ham derfor i lære. 
Han tog fl ugten fra lærepladsen og købte 
en enkeltbillet til Danmark. Fem år se-
nere vendte han tilbage og fi k til opgave 
at portrættere borgmesteren i Uumman-
naq Kommune og dennes forgængere i 
embedet. Siden har mange fi ne opgaver 
fundet vej til kunstneren, bl.a. bestillings-
arbejder til Kommunernes Landsforening 
i Grønland, Det grønlandske Selvstyre og 
endda til regentparret.

Tikkili’s foretrukne stil er inspireret af 
Salvador Dali, men også den grønlandske 
natur med dens fl ora og fauna er sat på 
lærred, hvor især efterårslandskabets lys 
og farver over jorden og den levende na-
tur går op i en højere enhed.
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Udstillings- og aktivitetsplan 1. halvår 2020

19/1 -  8/3 Michael Stolt, Nyord
    Maleri, Akvarel
    Runa Stolt, Nyord
    mindre glasting og smykker
 
14/3 - 10/5  Tikkili Pjettursson, Grønland
   Maleri (ikke en salgsudstilling)
   Indrammede tryk og
   Grønlandsk kunsthåndværk
   sælges til fordel for børne-
   hjemmet i Uummannaq 
16/5 - 28/6 Under udarbejdelse

30 ÅRS JUBILÆUM (fortsat fra side 1)

Om eftermiddagen var cafeen, med en nødvendig udvidelse, ramme om det traditionelle 
kaff ebord, men i anledningen af jubilæet, med hjemmelavede lagkager. Der var høj stem-
ning og livlig snak.
Jubilæumsgæsterne glædede Galleriets bestyrelse med at have lyttet til den ønskeseddel, vi 
- ligesom de små børn, der glæder sig til jul - havde udsendt.  Blandt andet mangler vi, som 
sagt, ny belysning til at yde de udstillede værker retfærdighed, og er nu godt på vej takket 
være de mange donationer, vore mange gratulanter betænkte os med. Godt og vel 7.000 kr. 
har vi modtaget. Så nu ser vi frem til at gå i gang med de tiltrængte fornyelser. En stor tak 
til jer alle!
Der er også kunstnerisk fornyelse på vej. Vi går med planer om at skabe en skulpturhave, så 
Galleriet kan byde på kunstoplevelser både inde og ude. Derfor glædede det os som jubilæ-
umsgave at få doneret to skulpturer - to fantasifugle - som nu er starten på det nye projekt 
’Skulpturhaven’. Tak for det! 

BESØG FRA NYORD
Runa Stolt Hellesøe og Michael Stolt bor 
på den lille ø Nyord nordvest for Møn. I 
2013 indrettede de sammen værksted og 
galleri i et gammelt skipperhus på øen. I 
værkstedet arbejder Runa Stolt med glas i 
forskellige teknikker og fremstiller smyk-
ker i materialerne sølv og glas.

Michael Stolt fravalgte i 2011 jobbet som 
lærer for helt og fuldt at arbejde med bil-
ledudtryk. Især landskaber og fugle er 
fastholdt på akvareller. Men Michael Stolt 
arbejder også i olie. Ofte er inspirationen 
hentet i Nyords smukke natur. Dog fi n-
des et enkelt billede, vi på denne kant kan 
bryste os af at have leveret inspiration til:
Rislev Kirke, som blev malet i 1987.

Øvrige arrangementer vil fremgå af
de kommende indbydelser.
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Folkeuniversitetet
Holmegaard-Suså

Program for første halvår af 2020 er 
klar. Fra 3. januar kan du se det fulde 
program på vores hjemmeside. Vi har 
bl.a. et foredrag om Scherfi g.

www.hosu.dk

Løst og fast

I Caféen kan du altid nyde en kop frisk-
lavet kaff e 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:

NY BROCHURE
Vi skylder vore medlemmer - og dem 
som kunne tænke sig at blive det - en ny 
brochure med de relevante oplysninger 
om galleriet. Der sker jo lidt ændringer i 
årenes løb. Vi har den glæde, at MÆRK 
NÆSTVED har doneret penge til en ny-
udgivelse.

Lige nu arbejder vi med stor energi på sa-
gen og regner med at præsentere resultatet 
kort efter nytår.

GAVEBORDET
bugnede

ved vort 30 års jubilæum. Læs nærmere 
om dette storslåede og velbesøgte arrange-
ment på forsiden samt nederst side 3.


