Kunst & Kultur Næshøj
www.kunstogkulturnæshøj.dk
Beretning på generalforsamlingen mandag den 18. marts 2019
Godt inde i det nye år 2019, vil jeg i denne beretning få afsluttet det foregående år 2018, som blev
et år med både lyse og mørke minder. Det blev jo - som alle nok ved - året, hvor vi måtte sige
farvel til flere af vores medlemmer, bl. a. vores kasserer Anne Grethe Nielsen. Det var alt for
tidligt, hvilket vi nok altid siger, men vi skal så midt i mørket glæde os over, at vi i bestyrelsen fik
lov til at lære Anne Grethe at kende og nyde godt af hendes entusiasme i bestyrelsesarbejdet.
Ære være Anne Grethes minde.
Vi har igen i år forsøgt at leve op til jeres forventninger til os, hvilket resulterede i følgende:
Vi har i årets løb afholdt:

5 bestyrelsesmøder,
6 udstillinger – alle med fernisering
1 medlemsudflugt
1 foredragsaften

Udstillingerne:
01.01.18 – 28.02.18

Maren Reiffenstein, Højbjerg – abstrakte malerier bl. a. gevinst nr. 2.

20.03.18 – 01.05.18

Ole Bak, Hjortshøj – ligeledes med abstrakte malerier se gevinst nr. 6.

01.05.18 – 31.07.18

Anne Lis Jørgensen, Galten – malerier se gevinst nr. 8.

01.08.18 – 31.08.18

Marianne Stenberg, Aarhus – finurlige billeder af fugle og andre
smådyr. Gevinst nr. 9

01.09.18 – 15.10.18

Birthe Jespersen – malerier ofte inspireret af billeder fra sange og
salmer. Gevinst nr. 3

15.10.18 – 30.11.18

Anne-Marie B. Thomsen, Thisted – billeder af kvindekroppen,
portrættet og træet. Gevinst nr. 10

01.12.18 – 31.12.18

Medlemskunst – 6 medlemmer:
Kirsten Larsen, Jytte Andersen, Kirsten Meinicke og Inge Pedersen
udstillede alle malerier.
Nina Guldbæk udstillede smykker og
Kirsten Svendsen stod for julehyggen i form af nisser, trolde og engle.
Jeg synes, I fik sammensat en rigtig fin udstilling, så tak for den.

Udover køb hos årets udstillende kunstnere har vi igen i år indkøbt kunst ude i byen – og som
Sædvanlig har vi forsøgt at være alsidige, så der er lidt for enhver smag. Lad os håbe, det er
lykkedes.
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Vi har også i år afholdt fernisering ved alle udstillingerne, og dette vil vi fortsætte med.
Det er lidt forskelligt, hvor mange, der deltager til disse, men jeg synes, det er hyggeligt både at
høre og se kunstnerne bag, men også at møde jer medlemmer og andre interesserede til en
hyggestund.
Og som jeg også sagde de foregående år, så er de forskellige kunstnere meget glade for det. Det
giver dem følelsen af at være velkomne i Harlev, hvor de så har mulighed for at møde jer og måske
høre jeres mening om deres kunst og have mulighed for at besvare de spørgsmål, I måtte have.
Så jeg kan kun igen varmt anbefale jer at møde op.
Årets udflugt fandt sted den 30. maj 2018 og gik til Vrinners.
Her besøgte vi kunstnersammenslutningen August Art, og det blev en dejlig aften, der startede
med, at vi hver især var rundt og se på alle de forskellige kunstarter, der var udstillet og få en snak
med de arbejdende kunstnere, der var kommet derud for at møde os.
Senere fik vi en fin gennemgang af, hvad August Art er for en størrelse, og hvordan den er opstået,
det var lederen Britt-Mari August, der stod for denne. Og hende kender I jo nu alle sammen, efter
at vi lige har holdt fernisering af hendes malerier, som nu smykker vore vægge – forhåbentlig
synes I om dem.
Det meste foregik indendørs, men da vi i år havde styr på vejrguden (i modsætning til sidste år),
var der også aktivitet i de skønne udendørs arealer, hvor det i øvrigt også er kunst.
Og så sluttede vi vanen tro af med et glas vin, lidt sandwich samt kaffe og Jyttes hjemmebagte
småkager.
En dejlig aften, og til jer, der måske ikke har været derude, kan jeg varmt anbefale det.
Kulturaften mandag den 22.10.2018 skulle have været med Hans Peter Rasmussen fra Aalborg.
Med overskriften: Den Danske Sangskats overflødighedshorn, skulle han have hygget om os.
Men sådan blev det ikke, for skæbnen ville, at han faldt ned af en trappe, og ikke kunne komme.
Det var i sidste øjeblik, så tiden var kort til at finde en erstatning, hvilket FOF dog klarede, så vi i
stedet fik besøg af Kurt Frimodt fra Aarhus, som gjorde sit bedste og vi fik sunget en del.
Jeg håber, at de fremmødte nød aftenen, selvom det ikke var det, vi havde stillet i udsigt.
Aftenen var arrangeret i samarbejde med Harlev Grundejerforening.
I løbet af 2018 har vi fået 4 nye medlemmer og mistet 6 medlemmer, hvoraf 2 er døde og 4 har
meldt sig ud, så vi ultimo år 2018 var oppe på 75 medlemmer. Og vi har allerede fået 2 nye
medlemmer i 2019 og tager meget gerne imod flere – og som I ved, er der en flaske vin på højkant
til et medlem, der skaffer et nyt medlem.
Kontingentet for 2019 er uændret på DK 300,- om året, og skal indbetales inden 1.april 2019,
hvis I ikke allerede har betalt det.
Det er i aften muligt at betale til mig (også mobile pay) – når vi er færdige med
generalforsamlingen.
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Fremtiden:
Vi har stadig som vores højeste prioritet at udsmykke væggene her på Lokalcenter Næshøj - ikke
kun til glæde for vore medlemmer, men i særdeleshed også til glæde for beboerne, der jo har
deres hjem i disse omgivelser. Også alle de mennesker, der kommer til de mange forskellige
arrangementer, der afholdes heroppe, kan nyde godt af udstillingerne.
Jeg vil her ikke undlade at gøre opmærksom på vores fødselsdag: den 29. marts 2019 kan vi bryste
os af at have eksisteret i 30 år – så lad os lykønske hinanden med det.
Vi har fastlagt følgende kunstudstillinger i 2019:
Margit Tang
Britt-Mari August
Sonja Jacobsen
Næshøjmalerne
Lone Ogstrup
Jette Sauer
Næshøj skolen

02.01.2019 – 28.02.2019 der var fernisering 07.01.2019
18.03.2019 - 01.05.2019 fernisering d.d.
01.05.2019 - 30.06.2019 fernisering 06.05.2019
01.07.2019 – 31.07.2019 de står selv for udstillingen
01.08.2019 - 30.09.2019 fernisering 05.08.2019
01.10.2019 - 30.11.2019 fernisering 07.10.2019
01.12.2019 - 31.12.2019 fernisering 02.12.2019

Mandag den 6. maj 2019 får vi besøg af en gruppe pensionister fra Seniorcentret i Tønder.
De vil, efter ferniseringen samme dag, fremvise deres kabaret 2019 med titlen ”En indviklet
historie”.
Det vil blive en blanding af Storm P’s finurlige tekster tilsat nogle sange, der passer godt ind – det
hele sker under ledelse af Else Valeur, der også akkompagnere på klaveret.
Denne aften vil træde i stedet for vores kulturaften, som normalt foregår i efteråret, men da gruppen
optræder med denne forestilling i marts måned, kan det ikke blive senere end i maj.
Vi håber naturligvis, at I har lyst til at være med til en forhåbentlig munter aften, og der kommer
invitation senere.
Vores årlige udflugt, som plejer at være i maj måned, bliver i år udsat til efter sommerferien.
Det sker på grund af ovennævnte arrangement, og vi har ikke udflugten helt på plads endnu.
Ja, som I ser, så er der vendt op og ned på vore arrangementer – men er der ikke noget om, at det
skulle være sundt med forandringer – ikke mindst i vore alder!
Jeg vil til slut sige bestyrelsen stor tak for et godt samarbejde og ligeledes vil jeg takke alle jer
medlemmer for jeres opbakning.
Også en stor tak til dig Anne Grethe Søberg for dejlig musik til vore sammenkomster, vi håber, du
har mod på at fortsætte.
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Til slut vil jeg sige:
Hvis ikke der var skygge - lagde man ikke mærke til solen:
Med blot 3 ord kan jeg opsummere, hvad livet har lært mig:
Det går videre!
Tak til jer alle for året 2018 og på gensyn til vores arrangementer i 2019.
Hanne Sørensen
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