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Kære medlemmer.                                                     

Netop hjemkommet fra en fantastisk tur til 

Odsherred er det tiden til næste nyhedsbrev. Vi 

håber, at I har nydt den brogede sommer med 

alle de udfordringer, som den har givet i form af 

royale dramaer, uhyggeligt ubådsdrama og 

skiftende vejr.  

Turen indeholdt besøg på Æglageret, Galleri 

Tuse Næs, Odsherred Kunstmuseum i Asnæs, 

Malergården i Grevinge og afslutning på torvet i 

Holbæk, hvor vi beundrede den kæmpeskulptur, 

som Jens Galschiøt har udført under titlen 

Abrahams børn.  

Vejret var med os hele dagen med rolige vindforhold og sol og ca. 20 grader. 

Vores turguide denne gang var Ann Svensson, som havde udført et stort og 

grundigt forarbejde for at underholde os i bussen og på turen. Stort bifald.  

Vi går et travlt efterår i møde og følgende er på programmet indtil videre: 

 

Onsdag den 6. september har vi 

fernisering kl 17.30 på Kilden af 

kunstneren Niels Brakchis værker, vi 

glæder os til at se jer og kunstneren 

til en hyggelig fernisering. 

 

 

Fredag den 6. oktober er der Kulturnat i Brøndby. Kunstforeningen åbner 

maleholdenes nye lokaler for borgerne kl. 17 - 23. Der vil blive mulighed for 

unge som ældre for at afprøve deres talenter inden for malerkunsten, ligesom 

vi tænder grillen, så man for en billig penge kan købe en pølse med brød. 

Adressen er Horsedammen 38 A tæt ved P pladsen ved Nørregårdsskolen.  

Tirsdag den 24. oktober har vi jubilæumsreception på Kilden. Foreningens 

første 50 år skal fejres, og vi håber at se vores medlemmer sammen med de 

inviterede gæster, programmet er vedlagt nyhedsbrevet.  



Det er kunstneren Knud Oddes værker, der er opsat i foyeren, og der holdes 

”fernisering” i forbindelse med jubilæumsreceptionen. Udstillingen er kommet 

i stand i samarbejde Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger.  

I november har vi ikke udstilling. I stedet har vi arrangeret et foredrag med 

tidligere borgmester Kjeld Rasmussen og tidligere formand for BIF Per 

Bjerregård, om hvordan de var med til at forme Brøndby. Vi håber at se 

mange medlemmer, og eventuelle gæster er også velkomne tirsdag den 7. 

november på Kilden fra kl. 13 – 16. Det koster ikke noget at deltage, men 

evt. bidrag til Kjeld Rasmussens rejsefond vil være velkomne. Fonden støtter 

Brøndbyunges fodbold- og studierejser. Kjeld Rasmussens bog kan ligeledes 

købes ved arrangementet. Overskuddet fra dette salg går ligeledes til 

rejsefonden.  

”Kunsten på Borgen” er titlen på en tur mandag den 20. november. Mødetid 

kl. 16.15 præcis til scanning ved indgangen. Rundvisningen ved Jens 

Christian Jacobsen varer 2 timer. Der er trapper og niveauforskelle undervejs 

i bygningen! Efterfølgende spiser vi dagens ret i Snapstinget. Pris 230 kr. for 

det hele. Tilmelding nødvendig og bindende. 

Noter jer søndag den 3. december, hvor vi fra kl. 13. holder julematiné med 

fernisering af Morten Funders udstilling kl. 13.30. 

Tirsdag den 9. januar 2018 holder vi nytårskur.  

Vi kan i øvrigt anbefale vores medlemmer at benytte sig at foreningens 

fribilletter til Arken. Vi kan fx anbefale følgende arrangementer: 

Onsdag den 13. september 17.30 – offentligt foredrag - Kviums kunst. 

Onsdag den 11. oktober 17.30 – offentligt foredrag - MY MUSIC 

Onsdag den 25. oktober 17.30 – inspektørforedrag - CIRKUS EUROPA 

Onsdag den 15. november 17.30 – offentligt foredrag - Mellem musik og 

billede, reklame og kunst 

Tilmelding sker på foreningens telefon 51 24 01 15 mandage 18.30 - 20.  

Husk at vi stadig i resten af 2017 har jubilæumstilbud til nye medlemmer for 

medlemskab på 50 kr. Så hiv fat i din veninde, ven, nabo, familie og inviter 

dem ind i vores fælleskab.  

Vi glæder os til at se jer til de forskellige arrangementer og sender de 

kærligste hilsener fra  

Bestyrelsen  


