
 

 

9. juni 2022  

Kære medlemmer.  

Så er vi inde i de dejlige sommermåneder og vi kan glæde jer med, at vi har fået en tur på 

plads. Og at der resten af året er masser at glæde sig til. Vi har aftalt, at Annette 

Sølvmoses udstilling hænger på Kilden i både juni og juli, så I, der ikke nåede 

ferniseringen, kan smutte forbi Kilden og se de skønne billeder.  

Arken udbyder foredraget ”Universer af glas” den 24. august kl. 17.30, tilmelding pr. mail til 

brondbykunstforening@gmail.com eller pr. sms til 51 24 01 15 

 

Fredag den 26. august skal vi på tur til Gavnø og Ringsted.  

8.30 afgang fra Brøndbyøster Station med bus (Nygårds Plads – siden)  

10.00 ankomst til Gavnø Slot hvor vi skal tilbringe et par timer med rundvisning og tid til at 

se på egen hånd i parken bl.a. 

12.00 En sandwich, som er bestilt på forhånd, er med i prisen. Drikkevarer er for egen 

regning. 

13.00 kører vi videre til Ringsted, hvor vi skal se lokal kunst og have kaffe og kage, som 

foreningen er vært for.  

17.00 ca. er vi tilbage i Brøndby 

Prisen er i år 395,-., som betales ved tilmelding. Tilmeldingen er bindende. 

Tilmelding senest den 4. juli. Betal via MobilePay 93423, og husk at skrive navn/navne i 

bemærkningsfeltet. Ved bankoverførsel til 1551 konto 2145715, og husk at skrive 

navn/navne på deltagere.  

For de der gerne vil betale kontant, kan man møde på Kilden den 4. juli, kl 10.00, hvor 

Nina vil tage imod. 
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September-udstillingen er kunstneren Thomas 

Bay. Der er allerede fernisering tirsdag den 30. 

august kl. 17.30, hvor kunstneren kommer og 

hilser på.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober vil byde på malerkunst af Marck Fink, der 

er vokset op i Brøndby og i dag bor på Islands 

Brygge. Der er fernisering på Kilden kl. 17.30 i 

forbindelse med kulturnats-arrangementet. Denne 

aften vil vi have en stand, hvor fremmødte kan 

afprøve deres kunstneriske talent.  

 

Kærligste hilsener og ønske til jer om en dejlig sommer fra  

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

 

Onsdag den 24. august, 17.30 Arken Foredrag: Universer af glas 

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 


