
Årsberetning sæson 2021-2022 
 

Denne sæson har været næsten helt normal – der har selvfølgelig været 

usikkerhed pga. corona: kan vi holde fernisering og overholde gældende 

restriktioner, skal vi se coronapas, hvad med mundbind, hvad med afstand, må 

vi synge, hvor mange må vi være, tør folk komme? Osv.  Men vi kan se tilbage 

på en sæson, hvor tre af fire ferniseringer er blevet afholdt helt efter bogen. Kun 

ferniseringen i januar måtte aflyses.  

Vi er jo til eksamen hver gang, vi holder en fernisering, så vi glæder os over 

jeres opbakning og positive tilkendegivelser vi får fra kunstnerne og 

medlemmerne.  

 

Vi er lige nu ca. 120 medlemmer. Siden sidste generalforsamling har vi fået 4 

nye medlemmer, og vi har mistet 4 medlemmer. 

 

Bestyrelsens sammensætning og fordelingen af opgaver er uændret. Der er rigtig 

mange opgaver, små som store, i en bestyrelse som vores, og opgaverne er 

formelt skrevet ned med navn på den ansvarlige - men vi kigger aldrig i dem, for 

vi ved hver især, hvad vi skal gøre.  

Vi er blevet afhængige af praktisk hjælp ved ferniseringer og 

generalforsamlinger.  Her træder vores ægtefæller til. 

 

Vi har holdt følgende arrangementer i denne sæson: 

 

• 16. september 2021 Foredrag med Louise Fontain i samarbejde med 

Husholdningsforeningen. 

Louise fortalte om, hvordan det var som et 9-årigt grønlandsk barn at 

være 'den fremmede' uden tilknytning til et helt nyt miljø, hos et 'andet 

folk'. Hun skulle lære sproget, kulturen og hverdagsrutinerne i Nørre 



Lyndelse i midten af 1960'erne under et civiliseringsprojekt, som skulle 

vare i et år, men som blev gældende hele barndommen, og som prægede 

hendes liv videre. 

Desværre fik foredraget et kedeligt efterspil, da vi i bestyrelsen ikke 

mente, at vi fik den aften, vi var blevet stillet i udsigt. I Louises tilbud stod 

der, at der ud over foredrag, ville være performance og fotoudstilling. 

Med performance havde vi forventet fx en trommedans, og som 

kunstforening havde vi forventet mere af fotoudstillingen end de få 

billeder, der blev udstillet. Vi gjorde skriftlig indsigelse overfor 

kunstneren, og fik svar tilbage, som vi drøftede, men blev enige om, at vi 

var nødt til at betale, det aftalte beløb. Vi er må fremover være bedre til at 

indgå tydelige aftaler, ikke mindst, når vi er to foreninger indblandet i en 

aftale. 

Vi har stadig et fint forhold til Husholdningsforeningen, og vil gerne igen 

samarbejde om et arrangement med dem. 

 

Vi har holdt 3 ferniseringer i sæsonen: 

• 10. oktober 2021 

Kunstmaler Mette Mailund Strong og keramiker Elly Pedersen. Den 

musikalske underholdning stod Nørre Lyndelse Koret for. 

• 14. november 2021 

Sonia Brandes papirklip og Jette Nevers tekstilkunst. De to kunstnere 

skulle oprindeligt have udstillet i november 2020, men måtte udsættes pga. 

corona. Hans Haages stod for musikken. 

• 16. januar 2022 

Pga. corona måtte vi for anden gang aflyse udstilling med Kai Glads 

malerier og Claus Fabers træskulpturer. 



• 20. februar 2022 

Sæsonens sidste fernisering var Lars Skyttes malerier og Vibeke Fischers 

keramik.  

Ved klaveret sad August Smed Knudsen. 

• Søndag den 8. maj om eftermiddagen har vi aftalt besøg hos det 

nordfynske kunstnerpar Karen Engholm og Allan Bo Jensen i Søndersø. 

Allan Bo Jensen laver store træskulpturer, som han modellerer med sin 

motorsav. Karen Engholm har i over 40 år udtrykt sin kunst med saksen, 

men laver nu også mixed media, hvor hun kombinerer klip, foto, kul, 

akryl og andre materialer for derved at opnå forskellige udtryk. 

Mere om dette arrangement senere, men sæt allerede nu kryds i 

kalenderen. 

• Vi deltager i Kulturdagen 21. maj 2022 med en stand på Skullerodsholm. 

 

Vi er ikke så langt endnu med den kommende sæson, men vi har to kontrakter 

på plads nu:  

• Kai Glad, har vi indgået ny kontrakt med til november 2022. Claus Faber, 

som Kai oprindeligt skulle udstille sammen med, har indstillet sine 

aktiviteter.  

• Til februar 2023 udstiller Sonja Møller fra Bagenkop linoleumstryk.  

 

Alle ferniseringer vil være på plads i løbet af foråret og offentliggøres i 

sensommerbrevet til september. 

 

Ved sidste generalforsamling fortalte jeg, at samarbejdet med skolen ikke var 

tilfredsstillende. De ord tager jeg i mig igen – vi har kun mødt velvilje fra deres 

side ved fastlæggelse af datoerne for næste sæson.  

 



Vi ser frem til den kommende sæson og håber I vil synes godt om de kunstnere, 

vi har valgt. I opfordres til at komme med forslag til kunstnere – og gerne 

forslag til andet end billedkunstnere, da det er der, vi mangler inspiration. 

 

Bestyrelsen har igen i år foreslået os selv til prisen som årets forening. Vi kunne 

godt bruge omtalen og de 7.500 kr. 

 

Tak til medlemmer og andre interesserede for jeres opbakning til de 

arrangementer vi afholder – det er jeres deltagelse, der gør bestyrelsesarbejdet 

sjovt. 

 

Som altid opfordres I til at få naboer, venner og familie til at melde sig ind i 

foreningen. Det kunne være dejligt at byde endnu flere medlemmer velkommen 

i fremtiden. 

 

For uden jer medlemmer, ingen kunstforening. 

 

SLUT 


