
September 2021 

Kære medlemmer. 

 

 

Så er vi kommet godt i gang med vores aktiviteter; ferniseringerne i august og september 

var velbesøgte og hyggelige. Også vores engagement med Arken kører rigtig godt. Vi 

mærker heldigvis stor interesse fra medlemmerne for at komme ”ud i samfundet igen”, og 

til jer der ikke er kommet ”afsted” endnu, håber vi at se jer til nogen af de kommende 

arrangementer.  

 

Allerede om et par uger er der ting på hylderne, som I kan plukke af. I oktober har vi ikke 

udstilling i Kilden, men der er andre gode tilbud til jer. 

 

Fra Kulturnatten fredag den 1. oktober og resten af 

måneden, udstiller vores dygtige malehold i Brønden. 

Fernisering den 1.10. fra kl 17.00. Udstillingens 

hovedtema er ”Træer er ikke bare træer”, som 

maleholdet har lavet en række variationer over. Kig forbi 

og få en snak med malerne. Udstillingen vil i november 

blive ophængt i menighedshuset i Brøndbyøster. 

 

 

Tirsdag den 5. oktober, kl. 17.00 har vi aftalt et arrangement med spisning på 

Marinegården (om hjørnet på Sognevej ved Park Allé). Det bliver Tom 

Jørgensen, der holder foredrag om ”Marinemaleri før og nu”. Pris for 

deltagelse er 125 kr., som dækker entré, mad og øl eller vand til 

maden. Tilmelding og betaling kan ske ved mail, SMS og på 

MobilePay eller i bank. 

 

 

Onsdag den 3. november holder vi fernisering kl. 17.30 

af Susanne Pedersens kunst. 



Søndag den 5. december, kl 13.00, åbner vi dørene i Kilden til vores traditionsrige 

julematiné, hvor 

kunstnerne Anette 

Slot og Kaj Flemming 

Nielsen er månedens 

udstillere. Kunstnerne 

gør sig i tekstil- og 

malerkunst. De vil 

begge være til stede 

ved ferniseringen. 

 

Juletalen holdes i år af sognepræst Lis Wishøft Larsen fra Nygårdskirken.  

 

 

 

Og så skal sangerinden Monique underholde os med 

sin skønne stemme inde i teatersalen.  

 

 

 

 

2022 er vi i fuld gang med at planlægge. Reserver allerede nu torsdag den 6. januar til 

fernisering og nytårskur.  

Vi kan afslutningsvis oplyse, at der er plads på vores akvarelhold i Kilden. De maler 

tirsdage fra 9.30 til 12.00. Tag dit grej med derover og gå i gang! 

Bestyrelsen glæder sig til at se jer til de forskellige arrangementer. 

Kærlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

Mail: brondbykunstforening@gmail.com SMS: 51 24 01 15 MobilePay: 93423 Bank: 1551 - 2145715 


