
 

 

Kære medlemmer. 

 

April har været forrygende, først Biennale/Matiné, så Generalforsamling og sidst på 

måneden fernisering med værker fra galleriet Gaia i Randers. Tak for jeres opbakning til 

det hele, vi i Bestyrelsen nyder, at I er så engagerede.  

Fra Generalforsamlingen kan vi nævne, at der efter en grundig debat i salen, blev vedtaget 

en kontingentforhøjelse fra 2020. Ændringerne er: 

Personligt fra 280 til 300 kr.  
Familie fra 390 til 450 kr.  
Pensionister fra 200 til 250 kr. (modtagere af offentlig pension (folkepension og 
førtidspension) samt efterlønsmodtagere. 
Unge under 25 år uændret 200 kr.  
Nye medlemmer uændret 50 kr. det første år  
 
Foreningens vandreskulptur gik i år til Lise Højstrup.  
 
 
I denne måned hænger som nævnt udstillingen fra Galleri Gaia 
i Randers, på Kildens vægge. Det særlige ved udstillingen er, 
at værkerne er malet af unge med særlige udfordringer, fx 
Downs Syndrom, autisme. Til de medlemmer som ikke nåede 
ferniseringen, kan vi kun anbefale at gå forbi Kilden og se de 
glade og farverige billeder.  
 
 
 
 
 

Vi udstiller kunstneren Simon Ganshorn.fra 3. -28. juni. 

Fernisering den 4. juni kl. 17.30, på Kilden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Den 16. juni ca. 10.15 kommer Store Cykeldag forbi 
malerholdets lokaler. Vores medlemmer er også 
velkomne til at kigge forbi og se de kreative malere 
udfolde sig - man behøver ikke være på cykel  
 
 

 
 
 
Sommeren er jo snart over os, men 

vi har stadig gang i sagerne. Meik 
Brüsch udstiller den 29. juli – 31. 

august. Den 31. juli 2019, 16.30, 
har vi fernisering. Bemærk at det er 
en time tidligere en vi plejer. 
  
 
 
 

 
 
Lørdag den 17. august 2019, kl. 8.00 er der afgang 
til Skåne, hvor vi skal rundt og se lidt af hvert. Prisen 
er grundet bro og så videre 350 kr. i år. Tilmelding og 
betaling kan ske ved ferniseringerne den 4. juni og 31. 
juli. Bestyrelsen har drøftet det uhensigtsmæssige i at 
modtage betaling i bussen. Derfor ændres det i år, så 
man tilmelder og betaler samtidig. Betaling kan ske 
kontant, via bank: 1551 - 2145715 eller MobilePay: 
93423. 
 
 
Bestyrelsen ønsker jer alle en dejlig sommer.  
 
Bemærk de forskellige kommende arrangementer nederst, ikke mindst de forskellige 
tidspunkter. 
 
Med kærlig hilsen Bestyrelsen 
 
 

Tirsdag den 4. juni, 17.30 Kilden Fernisering Simon Ganshorn 

Søndag den 16. juni, 10 -11 Horsedammen 38 
Malerholdet åbner dørene for Store 

Cykeldag og interesserede 
medlemmer 

Onsdag den 31. juli, 16.30 Kilden  Fernisering Meik Brüsch 

Lørdag den 17. august, kl. 8.00 Tur til Skåne Afgang fra Brøndbyøster Station 

Tirsdag den 3. september, kl. 17.30 Kilden Fernisering Birgit Kjær Thomsen 

Fredag den 4. oktober, kl. 17.00  Horsedammen 38 
Brøndby Kulturnat, vi åbner 

malerlokalet. 

Torsdag den 10. oktober, kl. 17.00  Kilden Foredrag: 100 år med Utzon   

Tirsdag den 5. november, kl. 17.30  Kilden Fernisering Anders Brogaard 


