
25. august 2022 

 

 

Kære medlemmer. 

Sikke en skøn sommer vi har, vi håber, at I nyder det. Det er nu et halvt år siden Putin 

angreb Ukraine, og vi mærker mange konsekvenser af denne krig, dog er det småting i 

forhold til den Ukrainske befolkning. Her i Danmark huser vi mange kvinder og børn, som 

har en far og ægtefælle med i krigen. Mange gør en kæmpe indsats for at bistå de 

ukrainske flygtninge, men de er også selv et viljestærkt folkefærd, og derfor ser vi, at de 

klarer sig flot trods omstændighederne.  

I kunstforeningen er vi klar med efterårets program, og i går var 18 medlemmer til et 

spændende foredrag på Arken om Else Alfelts mosaikker. I morgen skal vores medlemmer 

på tur til Gavnø Slot og til Ringsted, hvor vi bl.a. skal se Sct. Bendts Kirke og have 

rundvisning med en fra deres kunstforening.  

 

Allerede tirsdag den 30.8. er næste programpunkt. Vi holder 

fernisering over kunstneren Thomas Bays værker. Han vil selv 

være til stede, så kom forbi og få en sludder og se spændende 

kunst. Som sædvanlig er det 17.30. 

 

I oktober kombinerer vi vores fernisering af kunstneren Marck Fink med Kulturnatten 

fredag den 7. oktober kl. 17.30, hvor udskænkning vil være i bevægerum 1. Kunstneren 

kommer, så I kan få en snak med ham.  

Han siger selv: Den nære verden inspirerer. Eksempelvis refleksioner over dragende 

motiver, grafiske fragmenter og rytmiske strukturer – kilder som publikationer, internettet 

og eget fotografisk materiale. En konstant søgen efter symboler, ikoner, fra fortid og nutid, 

som kan indgå i værkerne. Tegn, der rummer en ny verden af fortællinger og skjulte lag. 

Skabelsen starter i vakuummet frem for 

det tomme lærred, fortællingerne 

fødes, under en proces, hvor ubevidste 

og bevidste faktorer spiller ind, i en 

dynamisk rytme, hvor forhindringer, 

kontra søgen efter nye veje, skaber 

værket og hvor selve processen 

pludselig også er blevet et lag i 

fortællingen. Glæden er at dele, 

udfordre og undre øjet, at røre 

beskuerens følelser - at sende 

tankerne på opdagelse i gådernes rum.  

 



Der kommer til at ske en masse på kulturnatten i hele kommunen. På Kilden vil vi kl. 18 

møde koret fra Brøndbyøster Kirke og kl 19. skal Sangvinerne synge. Så der er god grund 

til at kigge forbi til hygge og oplevelser.  

 

 

Onsdag den 2. november kl 17.30, holder vi igen 

fernisering. Denne gang er det kunstneren Evi 

Apostolou, som vi skal se og høre. Hun fortæller 

selv, at hun bliver inspireret af natur, biologi, levende 

organismer, videnskab, teknologi, drømmenes 

verden og imaginære væsener.  Med kroppen som 

udgangspunkt udforsker hun i flere serier det 

biomorfe udtryk, det organiske. Forbindelsen mellem 

krop og ånd, mellem individ og samfund er hentet 

ind under penslernes mikroskop. 

 

 

Reserver også søndag den 4. december kl. 13.00 til vores julematiné.  

Akvarelholdet starter på Kilden tirsdag den 6. september kl. 9.30 -12.00. Der er ledige 

pladser, så det kan være nu, at du skal i gang med det kreative. 

Maleholdet på Horsedammen 38 A, holder åbent hus mandag den 26. september kl. 

18 – 20, så kig forbi og se det fantastiske kreative værksted. Brøndby-stafetten kommer 

forbi og skal videre til en anden forening. Meget hyggelig måde at udbrede viden om 

foreningslivet i vores kommune. 

 

Kærlig hilsen fra hele bestyrelsen 

Birthe, Ellen, Finn, Margot, Max, Mette, Mie, Nina og Susanne 

 

Fredag den 26. august, 8.30 -17.00 Tur Gavnø Slot og Ringsted 

Tirsdag den 30. august, 17.30  Kilden Fernisering af Thomas Bay 

Fredag den 7. oktober, 17.30 Kilden 
Brøndby Kulturnat og fernisering af 

Marck Fink 

Onsdag den 2. november, 17.30 Kilden Fernisering Evi Apostolou 

Søndag den 4. december, 13.00 Kilden Julematiné 


