Kunst & Kultur Næshøj
www.kunstogkulturnæshøj.dk
Beretning på generalforsamlingen mandag den 19. marts 2018
Vi er allerede godt inde i det nye år, men min beretning starter som sædvanlig med et tilbageblik
på året, der gik og denne gang er det år 2017.
Også i dette år, prøvede vi at leve op til jeres forventninger til os, hvilket resulterede i følgende:
Vi har i årets løb afholdt:

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

Udstillingerne:
16.01.17 – 27.02.17

Kirsten Stordal fra Vellev – meget farverige abstrakte malerier.

20.03.17 – 01.05.17

Gunhild Bloch, Sønderborg – også meget farverigt og lidt mystisk.

01.05.17 – 30.06.17

Jytte Kruse, Galten – der var både akryl malerier og dejlige akvareller.

01.07.17 – 31.07.17

I juli måned rådede de lokale malerpiger på Næshøj over lokalerne.

31.07.17 – 30.09.17

Karen Rønne, Kasted – dejlige akvareller af ”Morliller” og landskaber.

01.10.17 – 30.11.17

Kirsten Gissel, Horsens – farverige malerier samt smykker.

01.12.17 – 22.12.17

I december udstillede Næshøjskolens SFO for 3. årgang:
Deres tema var de fire årstider, og det blev til en fin udstilling.

Udover køb hos årets udstillende kunstnere har vi også indkøbt andet kunst ude i byen – og igen
har vi forsøgt at være lidt alsidige, så der er lidt for enhver smag. Så håber vi, at I vil synes om det.
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 sidste år, så er de forskellige kunstnere meget glade for det,
det giver dem følelsen af at være velkomne i Harlev.
Så jeg kan kun igen varmt anbefale jer at møde op.
Vores udflugt tirsdag den 20. juni 2017 gik til Kirsten Stordal i Vellev.
Selvom vi troede, at vi havde styr på planlægningen, så viste det sig, at vores vejrgud ikke holdt sit
ord – der blæste faktisk en stiv pelikan – og det tog lidt af glansen for en ellers hyggelig aften.
Kirsten Stordal startede med at fortælle om historien bag deres dejlige hus og have, og efter at
have gået rundt og måske fået lidt ideer til vores egne haver, sluttede vi af med et glas vin, lidt
sandwich samt kaffe og Jyttes hjemmebagte småkager.

Udstilling på
Lokalcenter Næshøj - Næshøjvej 41 - 8462 Harlev

Kunst & Kultur Næshøj
www.kunstogkulturnæshøj.dk
Kulturaften mandag den 25.09.2017 var med Else Møller fra Middelfart.
Med overskriften: Et humoristisk causeri over tiden fra bondekone til borgmester og tiden efter,
fortalte Else Møller om sit liv, og vi kan vist roligt sige, at det indeholdt ikke så lidt endda - Og det
var bestemt en dame, der havde ordet i sin magt og på intet tidspunkt, tror jeg, var der nogen, der
kedede sig.
Vi var i alt 39 deltagere til denne dejlige aften, der var arrangeret i samarbejde med Harlev
Grundejerforening.
I løbet af 2017 har vi fået 3 nye medlemmer og 2 medlemmer har meldt sig ud, så vi ultimo år
2017 var oppe på 77 medlemmer. Og vi har allerede fået 1 nyt medlem i 2018 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 2018 er uændret på DK 300,- om året, og skal indbetales inden 1.april 2018,
hvis I ikke allerede har betalt det.
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.
Vi har fastlagt følgende kunstudstillinger i 2018:
Maren Reifenstein, Højbjerg
Gevinstudstilling
Mette Kirstine og Ole Bak, Hjortshøj
Anne Lise Jørgensen, Galten
Malerpigerne, Næshøj
Marianne Steenberg, Aarhus
Birthe Jespersen, Outrup
Anne-Marie Thomsen, Thisted
Medlemskunst

22.12.2017 – 28.02.2018 fernisering afholdt 08.01.2018
28.02.2018 – 19.03.2018
19.03.2018 – 30.04.2018 fernisering 19.03.2018
30.04.2018 – 30.06.2018 fernisering 07.05.2018
01.07.2018 – 31.07.2018 ikke vores udstilling
01.08.2018 – 31.08.2018 fernisering – dato ikke fastlagt
03.09.2018 – 15.10.2018 fernisering 03.09.2018
15.10.2018 - 30.11.2018 fernisering 15.10.2018
01.12.2018 – 31.12.2018 husk at tilmelde jer til Jytte
eller mig

Onsdag den 30. maj 2018 afholdes vores årlige udflugt.
I år går turen til Vrinners, hvor vi skal besøge AUGUST ART,
Det er et dejligt sted med kreative værksteder, hvor mellem 30 og 40 kunstnere udøver og udstiller
deres kunst både ude og inde. Der kommer naturligvis invitation til dette senere,
Men sæt allerede nu x i kalenderen - vi håber på I vil nyde denne aften.
OBS.Der ligger også nogle indbydelser til deres påskeudstilling.
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Årets kulturaften er planlagt til mandag den 22. oktober 2018.
Her får vi besøg af Hans Peter Rasmussen fra Ålborg. Han vil lede os lidt rundt i Den danske
sangskat. Som forudsætning for dette har han en konservatorieuddannelse som pianist, og han er
også tidligere friskolelære ved Rudolf Steinerskolen. Så mon ikke det kan blive en rigtig god aften.
Jeg vil til slut sige bestyrelsen stor tak for et godt samarbejde og ligeledes vil jeg takke alle jer
medlemmer for jeres opbakning.

Så vil jeg læse et citat af Johannes V. Jensen:
Når udsigten tar af, så kan indsigten tage til.
Forfald er de gamles fremgang,
Få bliver yngre med alderen,
Men gammel af sind bliver ingen,
Uden han altid har været det.
Tak til jer alle for året 2017 og på gensyn til vore arrangementer i 2018.
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