
Kære medlemmer af Brøndby Kunstforening 

 

 

Vi har nogle forårsdage, der er kølige, men solen kigger frem til os fra en blå himmel, og 

så føler vi varmen alligevel og optimismen. Forår og sommer er skønne årstider. 

Malerholdets udstilling er jeg meget stolt af. Der er utrolig høj kvalitet i mange af 

værkerne, hvilket også blev bemærket af redaktør fra Folkebladet Heiner Lützen Ank, 

som underholdt os med en dejlig og nærværende tale, med hints til det jyske. 

Ferniseringen var velbesøgt og kunstnerne viste deres værker og hyggede med 

gæsterne. 

Generalforsamlingen den 15. april var velbesøgt, 106 fremmødte, hvilket er 

usædvanligt, mente formanden for Kulturelt udvalg Steen Andersen, der ud over at 

være dirigent også hyggede sig i Kunstforeningens selskab. Vi er i bestyrelsen meget 

taknemmelige for opbakningen fra Brøndby Kommune til vores aktiviteter. 

Bestyrelsen blev genvalgt og derefter blev årets gevinster udloddet i den sædvanlige 

spændende og nysgerrige ånd. Nogle blev glade, andre skuffede, men alle tingene får 

nu et nyt hjem at pynte i. 

Vandrerskulpturen skal bæres ind i jubilæumsåret 2017, og bestyrelsen havde besluttet, 

at den bedste og rigtigste til at gøre dette, er vores tidligere mangeårige formand Nete. 

Ebert og Grethe var bestemt ikke glade for at slippe den, og sådan er det med den 

skulptur. Når den flytter ind i et medlems hjem, bliver den en del af familien og det gør 

ondt at aflevere den igen. Meget rørende faktisk. 

Kjeld Rasmussens værk fra 1971 fandt på magisk vis hjem til den rette ejer. 

 

Bestyrelsen for Brøndby Kunstforening har den 20. april konstitueret sig som følger: 

Mette Aabrink, formand 

Søren Dankelev, næstformand 

Nina Thamsen, kasserer 

Finn Rasmussen, sekretær 

Margot Senderovitz, bestyrelsesmedlem 

Lise Højstrup, bestyrelsesmedlem 

Ann Svenson, bestyrelsesmedlem 

Barbara og Leif Søborg Jensen, bestyrelsessuppleanter 

 



Søndagsmatiné den 8. maj og fernisering med Kjeld Ulrichs værker. Underholdning 

står Kaare Norge for. Dørene åbnes kl. 13.00. 

 

                       

 

 

 

Kaare Norge spiller værker fra sin nye Carl Nielsen CD "The Song the Melody", blandt 

andre: Jeg ved en lærkerede, Solen er så rød mor, Påskeblomst hvad vil du her, og 

mange andre, musik af Mozart, A. Lauro, Enrique Granados, m.fl.  

Kaare Norge - klassisk guitar virtuos. 

Kaare Norge er én af landets mest kendte og anerkendte, instrumental-solister. 

Internationalt har han også opnået en stribe af flotte resultater, både i form af koncerter i 

meste af verden samt radio og tv optræden. Allerede som 17-årig blev Kaare Norge 

elev på Musikkonservatoriet i Aarhus (Royal Academy of Music - Aarhus (DK)). 

 

Næste fernisering er den 1. juni kl. 17.30, hvor 

vi skal nyde Betty Christine Fogs fotocollager.  

 

 

 

Augustudstillingen bliver med Jens Uffe 

Rasmussen. Der er fernisering onsdag den 3. 

august kl. 17.30 i Kilden, og alle er velkomne! 

 

Efterårets tur bliver lørdag den 24. september. Meget mere følger, men sæt kryds i 

kalenderen allerede nu.  

 

Kærlig hilsen og på gensyn til kommende arrangementer 

Bestyrelsen 

http://www.fog-ulrich.dk/files/gallery/1733/1216/437/
http://www.fog-ulrich.dk/files/gallery/1684/1216/437/

