
Bestyrelsen 
Formand: 
Susanne Nørgaard 
Carl Nielsensvej 78 
Nr. Lyndelse 
5792 Årslev 
Tlf. 20 65 28 17 
Mail: susannevnorgaard@gmail.com 

 

Næstformand: 
Estrid Pedersen 
Carl Nielsensvej 64 A 
Nr. Lyndelse 
5792 Årslev 
Tlf. 2049 4232 
Mail: estrid112233@gmail.com 

 

Kasserer: 
Henning Sørensen 
Carl Nielsensvej 43 
Nr. Lyndelse 
5792 Årslev 

Tlf. 2040 9060 
Mail: henning@nr-lyndelse-vvs.dk 

 

Sekretær: 

Gitte Guldbæk Johnsen 

Skovrevlgyden 4 

Nr. Lyndelse 

5792 Årslev 

Tlf. 60 89 52 87 

Mail: fie62@yahoo.dk 

 

Bestyrelsesmedlem: 

Lilian Scheel Muurmand 

Østergade 37 

Allested 

5672 Broby 

tlf. 50 92 23 23 

Mail: lilianmuurmand@hotmail.com 

 
Foreningens hjemmeside: 

www.kunstforeningen-carl-nielsen-af-1977.dk 

Kunstforeningen 

Carl Nielsen af 1977 

Sensommerbrev 

september 2018 



 

Kære medlemmer af kunstforeningen 

Velkommen til sæsonen 2018/2019  

Vi har hermed fornøjelsen at præsentere jer for ferniseringer og øvrige arrange-

menter i den kommende sæson. 

Facebook og vores hjemmeside vil løbende blive opdateret med arrangementerne, 

og de enkelte kunstnere præsenteres nærmere i ferniseringsbreve, som udsendes 

forud for hver fernisering. 

Udover ferniseringerne har vi planlagt følgende: 

 

 

 

Besøg på Galleri Galschiøt 

Lørdag den 6. april 2019 kl. 14 inviteres til rundvisning med Jens Galschiøt 

I den 400 m2 store udstillingshal præsenteres Galschiøts større skulpturer og 

kunsthappeninger. Der vil normalt også være maleriudstilling på væggene af dan-

ske og udenlandske kunstnere. 

 

Der er store og mindre skulpturer fra mange af Galschiøts kunstinstallationer, der 

har været udstillet over hele verden. Udstillingerne ændrer sig konstant, da skulp-

turerne udlånes til andre udstillinger og nye kommer til. 

Hvis man går ind gennem støberiet, vil der være endnu en udstillingshal, hvor 

nogle af de helt store kunstinstallationer er opstillet.  

Nærmere om arrangementet, fx pris og praktiske oplysninger, vil blive meldt ud 

senere.  

 

Kulturdag på Skullerodsholm 25. maj 2019 

Kunstforeningen deltager med en stand på kulturdagen. 

 

 

Sæson 2018/2019 

 
Vi er nu klar med sæsonens aktiviteter, og glæder os til at se jer. 

I vil modtage invitation til hvert arrangement. 

 
 

Søndag den 7. oktober 2018 kl. 15 

Jørgen Mogensen, malerier 
Lajla Holm, keramik 

 

 
Søndag d. 4. november 2018 kl. 15 

Ole Vedby Jørgensen , malerier 
Susanne Gordon, bronzeskulpturer 

 

 
Søndag den 6. januar 2019 kl. 15 

Peer Rene Larsen, malerier  

Anne Dorthe Østergaard, stenfigurer 
 
 

Søndag den 3. februar 2019 kl. 15 

Emmy Nellemann, malerier 
Pia Storm, skulpturer i bronze, natursten og jern 

 

 
Alle kunstværker er udstillet i ca. 4 uger efter ferniseringen  

og kan beses i skoletiden på Carl Nielsen Skolen. 
Ved alle ferniseringer er foreningen vært ved et let traktement  

og vi bestræber os på, at der er musikalsk underholdning.  

 
Og sidst, men ikke mindst... 

 
Fredag den 22. marts 2019 

Ordinær generalforsamling 

 
Alle er velkomne 

 
Se i øvrigt www.kunstforeningen-carl-nielsen-af-1977.dk 

 

 


