
Årsberetning sæson 2016-2017 
 
Vi har i løbet af sæsonen holdt 7 møder og 4 ferniseringer.  
 
I april besøgte vi Clay i Middelfart, hvor vi havde en spændende eftermiddag på 
museet med guidet rundvisning. Der var en særudstilling med FULBY Keramik 
ved Hans og Birgitte Börjeson, og vi så deres fantastiske kander og hørte om, 
hvad saltglasering går ud på. Og så så vi selvfølgelig Skatkammeret – Gaven fra 
Royal Copenhagen. Og derudover en masse flot og dyr keramik. 
 
Den 21. maj 2016 deltog vi med en stand på kultur- og aktivitetsdagen i Nr. 
Søby/ Nr. Lyndelse i Brugerhuset Varmestuen i Nr. Søby. Vi havde lånt værker 
fra udstillerne i denne sæson. Men det var desværre meget småt med besøgende 
– ideen med en aktivitetsdag er god og vi vil gerne bakke op omkring 
arrangementet en anden gang. Men så vil vi bede om at få en stand på fx 
Skullerodsholm. 
  
Her i foråret ville vi prøve at holde et kunstloppemarked, så vi hver især kunne 
få solgt noget af det vi har hængende og stående– og gerne til nogen, der ikke er 
medlemmer af foreningen, så vi kunne få plads til at købe nyt kunst ind i aften – 
men desværre var interessen for lille og vi aflyste. Vi havde på forhånd meldt 
ud, at vi gerne skulle have solgt 15-20 stande for at arbejde videre med ideen – 
men vi fik mindre end 5 interessetilkendegivelser.  
 
Ved sidste års generalforsamling trådte Estrid Pedersen og Henning Sørensen 
ind i bestyrelsen. Da vi efterfølgende konstituerede os, blev Estrid næstformand 
med ansvar for kunstbeholdning og kommunikation til medlemmerne og 
Henning blev kasserer og handymand – en opgave der kræver sin mand, da han 
skal mange gange op og ned af stigen ved ophængning og nedtagning af 
malerierne. 
 
Vi ”gamle” fortsatte stort set med de opgaver, vi hele tiden har haft: Lilian står 
for indkøb og servering af lidt spiseligt sidst på formiddagen, når udstillingen er 
klar til fernisering. Gitte er sekretær og har især kontakten til skolen, referent 
ved møderne og sørger for blomster til ferniseringerne.  Jeg er formand og 
informationsmedarbejder. 
 
Vi er fælles om at finde kunstnere og musikalsk underholdning. 
 
Regnskabsføringen er ”outsourcet” til Bente Fugl, som også ajourfører 
medlemslister.  
 



Ferniseringerne i sæsonen har 
 

• I oktober budt på udstilling med Ulla Dencher fra Skårup. Ulla ville være 
alene om udstillingen og kunne uden problemer fylde salen med malerier 
inspireret af oplevelser, stemninger og kærlighed til naturen.  
 

• I november udstillede vi malerier af Lene Lundgaard og keramik af Line 
Skovlod. Lene Lundgaards billeder er abstrakte, farvemættede og 
gennemsigtige. Line Skovlod er lokal kunstner fra Årslev, og hendes 
keramik var cylindere i sarte farver.  
 

• I januar kom mændene på banen. Søren Egemose med sine malerier, især 
inspireret fra Grønland og Knud Hansens trædrejerier i eg og bøg. 
 

• Sæsonens sidste fernisering var med Sanni Schmidts – sarte farver malet 
ovenpå hjemmelavet papir, som giver en spændende struktur. Og hendes 
skulpturer med gummislanger, kobberledninger, engangskarklude og -
svampe var spændende at kigge på, og rykkede lidt ved vores opfattelse af 
genbrug.   

 
Til ferniseringerne har vi nydt musik fra Nr. Lyndelse Koret v/Ulla Poulsen, 
akkompagneret af Eva Vestergaard. Vi har lyttet til Everband, som jo slet ikke 
var fra Allested-Vejle, som jeg annoncerede, men fra mange steder i Faaborg-
Midtfyn. Ved to ferniseringer er det Musikskolen som har stået for 
underholdningen - begge gange med meget dygtige elever på klaver.  
 
Ferniseringerne har som altid været velbesøgte og kunstnerne udtrykker stor 
tilfredshed med arrangementerne. Og i parentes bemærket, synes vi at 
kunstnerne donerer nogle flotte gaver til hver fernisering – gaver som udloddes 
til medlemmerne ved lodtrækning. 
 
Den kommende sæson vil selvfølgelig byde på malerier, men også keramik, 
glaskunst, stenkunst og fotokunst. 
 
Næste sæson kan vi jo fejre 40 års jubilæum, og det er rigtig godt gået – og vi 
har medlemmer, der har været med i rigtig mange år. 1977 er længe siden – det 
var det år Mazda 323 kom på markedet, og første gang vi ser John Travoltas 
disco-dansetrin i Saturday Night Fever, og blandt mange andre dør Elvis 
Presley, Leif Panduro og også John Mogensen – men der er også nogen, som 
bliver født: Joakim B. Olsen… men heldigvis også Ida Corr, Tina Dickow – Og 
hvis man er OB-fan, har man sikkert glædet sig over, at OB blev dansk mester i 



fodbold det år. Jeg har holdt mig fra katastroferne – men kunne have nævnt, at 
det var i marts 1977 at 583 mennesker omkom i en flyulykke i lufthavnen på 
Tenerife. Og i Tyskland terroriserede Rote Arme. 
 
Jubilæet fejres bl.a. den 5. oktober, hvor vi har hyret Adrian Huges til at 
komme og holde foredrag om ”Hvad er kunst – og hvad er det værd?” Adrian 
Huges er nok mest kendt som vært på DR2s Smagsdommerne. Og så synes vi 
også, at det er passende for en 40-årig at være repræsenteret på Facebook. Så 
det er vi kommet nu, takket være Jens Peter Madsen. Jens Peter tilbød at hjælpe 
med Facebook sidste år, da vi annoncerede kraftigt efter nye 
bestyrelsesmedlemmer. Jens Peter skrev tilbage, at han ikke kunne binde sig til 
en bestyrelsespost, men at han gerne ville hjælpe med at få foreningen på de 
sociale medier. Så vi har været på Facebook siden februar måned, og det er gået 
forrygende – i perioder lever siden sit eget liv, når der bliver liket og delt. Så nu 
gælder det om at holde siden opdateret og i live.  
 
Desværre kniber det stadig for os at holde på medlemmerne – igen i år har vi 
fået flere udmeldelser end indmeldelser. Vi er sikre på, at Facebook er en af 
måderne at få nye medlemmer på – men ellers gør vi hvad vi kan for at være 
synlige på diverse portaler i kommunen og med opslag på Facebook-gruppen for 
Nr. Lyndelse-Nr. Søby. Vi har lige opdaget, at lokalrådet byder alle tilflyttere 
velkommen med en velkomstmappe, med forskelligt fra områdets foreninger og 
Superbrugsen. Der skal vi også være med. 
 
I al beskedenhed indstillede vi os selv til prisen som Årets forening i Faaborg-
Midtfyn Kommune – men som mange af jer sikkert har set, så vandt vi ikke, 
men vi ønsker Ringe Bio tillykke med prisen. 
 
SLUT 
 
 
 


