Kunst & Kultur Næshøj
www.kunstogkulturnæshøj.dk
Beretning på generalforsamlingen mandag den 07. marts 2016
Et år er gået, og jeg vil starte med at se tilbage på vores sidste generalforsamling, hvor vi jo som bekendt i bestyrelsen
tog afsked med 2 garvede medlemmer.
Heldigvis er det jo sådan, at når en dør lukkes, åbnes en anden, og ind kom Anne Grethe og Ann Marie, og på godt
jysk, så er I ikke så ringe endda og tak for det.
Vi har i 2016 afholdt 8 bestyrelsesmøder.
Vi har haft 7 udstillinger, hvor vi som noget nyt har afholdt fernisering i forbindelse med 4 af disse.
Derudover har vi haft en udflugt samt en foredragsaften.

Udstillingerne:

02.01.15 – 13.02.15 Gerd Vincentsen Hansen, Galten – vi købte gevinst nr. 1: 2 akvareller m. siv.
09.03.15 – 30.04.15 Rie Brødsgård, Kolding – vi købte gevinst nr. 2 og 3: Et grønt maleri m. sorte træer samt
et fuglebillede. Rie Brødsgård fortalte om sin kunst på sidste års generalforsamling.
04.05.15 – 30.06.15 Lisbeth Lund Rasmussen, Sorring – vi købte gevinst nr. 4: Amaryllis.
01.07.15 – 31.07.15 I juli plejer de lokale malergrupper på Næshøj at udstille, men det ønskede de ikke i 2015,
Derfor trådte Helle Neidhardt til, så der var noget pænt at se på for både beboere samt gæster –
Stor tak til dig Helle.
03.08.15 – 28.09.15 Birgitte Thorlacius, Asperup – vi købte gevinst nr. 5: Grafik med slåen.
Fernisering blev igen afholdt, og Birgitte fortalte om sin spændende kunst, som ofte
viser bl. a. planters forfald. Og hun kommenterede med beundring de forfaldne drivhuse
ved Kettingvej, som vi andre vel ofte bander langt væk – ja, kunst afhænger af øjnene, som ser!
28.09.15 – 09.11.15 Jonna Thomsen, Harlev – vi købte gevinst nr. 6: Maleri/Collage Klinten
Fernisering blev afholdt den 29.09.15. Her var der også mulighed for at stille spørgsmål til Jonna,
som vi jo kan bryste os af er både lokal og medlem i vores forening.
09.11.15 – 06.01.16 Yrsa Dunvad – vi købte gevinst nr. 7: Maleri med titlen Kærlighed og Kildevand.
Fernisering igen fra kl. 17-18, hvor Yrsa fortalte om sit liv og sin kunst.
Vi har igen i år også indkøbt kunst ude i byen, og vi håber på, at vi med vores gevinster har fundet lidt for enhver
smag, så alle kan være tilfredse – det er i hvert fald det, vi forsøger.
Udflugt onsdag den 2.9.2015 gik til keramiker Irene Søgaard i Hvorslev ved Ulstrup.
Hun er en rigtig gæv dame, som bød os velkommen med sang og tale og veldækket bord, og viste os, hvordan hun
brændte sin rakukeramik i de hjemmelavede ovne. En rigtig fin aften blev det til.
Foredragsaften den 26.10.2015 var med musiker og troubadour Flemming Både.
En fornøjelig aften, hvor han fortalte om Benny Andersens liv og forfatterskab, hvilket naturligt også inkluderede hans
mange sange, som Flemming Både på fornøjelig vis sang for os, de sange bliver man jo aldrig træt af at lytte til,
Men måske en anelse jaloux over ikke at have Benny Andersens pen i egen hånd.
Dette arrangement blev afholdt i samarbejde med Harlev Framlev Grundejerforening.

Udstilling på
Lokalcenter Næshøj - Næshøjvej 41 - 8462 Harlev
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Ved årsskiftet var vi 71 medlemmer, hvilket er 1 mere end sidste år.
Men året 2016 er startet med 2 nye medlemmer, så vi nu er oppe på 73 medlemmer, og vi tager meget gerne imod
nye medlemmer – og som I ved, er der en flaske vin på højkant til et medlem, der skaffer et nyt medlem.
Kontingentet for 2016 er uændret på DK 300,- om året, og skal indbetales inden 1.april 2016, 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. Og så må vi
ikke glemme alle de mennesker, der kommer til de forskellige arrangementer, der afholdes heroppe.
Som noget nyt har Næshøj Centret fået opsat en info skærm i forhallen, hvor der også står info om Kunst og Kultur.
Vi har fastlagt følgende udstillinger i 2016:

Helle Neidhardt, Harlev
Gevinstudstilling
Gallery My Trunk, Aarhus
Sonia Zuniga , Harlev
Næshøjmalerne – 2 grupper
Camilla Laub, Tranbjerg
Ninna Nørgård, Aarhus
Ulla Storm, Assens
Medlemskunst

08.01.2016 – 12.02.2016 fernisering den 18.01.2016
12.02.2016 – 07.03.2016
07.03.2016 – 30.04.2016 fernisering 07.03.16
02.05.2016 – 30.06.2016
01.07.2016 – 31.07.2016 ikke vores udstilling
01.08.2016 – 15.09.2016
16.09.2016 – 31.10.2016
01.11.2016 – 30.11.2016
01.12.2016 – 31.12.2016

Kulturaften den 22. september 2016.
Det er lykkedes os, at få salmedigteren Jens Rosendal til at komme og fortælle om sit liv og sine
tekster. Jens Rosendal har leveret 13 sange til Højskolesangbogen, hvoraf den bedst kendte nok
er: Du kom med alt det, der var dig…
Jens Rosendal vil blive akkompagneret på klaver af korleder Else Kirsten Ehmsen.
Arrangementet vil blive gennemført i samarbejde med Harlev Framlev Grundejerforening.
Vi tror på, at det vil blive en rigtig fornøjelig aften, og at det vil være en god ide, allerede nu at
sætte kryds i kalenderen.
Der vil naturligvis også blive afholdt en udflugt i 2016, men denne ligger ikke helt klar endnu.
Jeg vil til slut sige bestyrelsen stor tak for et godt samarbejde og - med et kik på vores nye
Kunstudstilling vil jeg slutte beretningen med et af John Engelbrechts mange ordsprog:

Kulturens skib sejler med tanke-gods fra alle tider og alle steder.

Udstilling på
Lokalcenter Næshøj - Næshøjvej 41 - 8462 Harlev

