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3.500 kunstværker på 25 år! 
 
Kunstforeningen Kunst & Kultur Næshøj har 25 års jubilæum i år. Det første 
initiativ til en kunstforening i Harlev blev taget i august 1988, og der var 
stiftende generalforsamling den 29. marts 1989.  
Fra 1989 til nu har Kunst & Kultur Næshøj udstillet 3.500 kunstværker! 
 
Kunstforeningen, som udstiller i lokalerne på Lokalcenter Næshøj, har mindst 
4 udstillinger om året. Der bliver indkøbt et eller flere kunstværker af de 
udstillende kunstnere. Ved den årlige generalforsamling i marts måned bliver 
de indkøbte kunstværker fordelt til medlemmerne ved lodtrækning. I løbet af 
de 25 år foreningen har eksisteret, er der blevet udloddet 300 kunstværker. 
 
Der har været mange forskellige udstillinger gennem tiden, og foreningen 
forsøger at variere udstillingerne ved at veksle mellem bl.a. malerier, 
fotokunst, smykker, keramik, bronzeskulpturer og glaskunst. Udstillingerne 
har givet mange mennesker nogle gode oplevelser og snakke. Det er ikke 
kun medlemmerne af foreningen, som nyder godt af kunsten, men også de 
mange brugere og besøgende på lokalcentret har glæde af udstillingerne.  
  
Udover udstillingerne afholder Kunst & Kultur Næshøj også kulturelle 
arrangementer såsom foredrag og udflugter. Dette sker ofte i samarbejde 
med Harlev/Framlev Grundejerforening. Næshøjskolen og andre institutioner i 
området er også blandt kunstforeningens samarbejdspartnere. 
 
Foreningens formål er at udbrede og fremme kendskabet til nutidig kunst  
og kultur. Foreningens målgruppe er alle lokalsamfundets borgere i alle 
aldersklasser – også børn. 
 
For kun 300 kr. om året kan man blive medlem af Kunst & Kultur Næshøj.  
For kontingentet får man bl.a. indbydelser til foredrag og udflugter, og man 
deltager selvfølgelig i den årlige lodtrækning om kunstværker. 
Se kunstforeningens hjemmeside www.kunstogkulturnæshøj.dk. - her kan du 
også melde dig ind. 
Den 31. marts 2014 holder vi generalforsamling på Lokalcenter Næshøj med 
festligt jubilæumshumør og overraskelser.   

    På vegne af bestyrelsen 
Irene Kristiansen 
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