
Vibeke Winberg: Uden titel
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Lyngby Kunstforenings 
bestyrelse
Formand 
Lis Langvad, Asavænget 24, 2800 Kgs. Lyngby
tlf. 4588 0543 – 6167 0350   lislangvad@yahoo.dk 

Næstformand
Bodil Damgaard, Vinkelvej 12 C, st.tv., 
2800 Kgs. Lyngby, tlf. 5134 5719 – 3253 1912  
 bodil.damgaard@mail.dk

Kasserer
Ole Koefoed Steen, Gadevangen 13 A, 
2800 Kgs. Lyngby, tlf. 4587 2653 – 4027 2653  
 gamleole@post6.tele.dk

Sekretær
Tove Løvsgren, Skodsborgparken 48, 2.th., 
2942 Skodsborg, tlf. 4580 8860 – 2881 8000  
 lovsgren@youmail.dk  

Medlemsblad
Kirsten Knudsen, Kohavevej 25, 2950 Vedbæk
tlf. 4588 1865 – 2620 1865  
 kmlknudsen@gmail.com

Webmaster
Jakob Maaløe, Vinkelager 58, 3.tv., 2720 Vanløse
tlf. 3874 2727 – 4040 2538  
 lingua.maaloe@post.tele.dk

Ruth Bejder, Grønnevej 253, 4.2., 2830 Virum
tlf.  4583 4983 – 2043 6337  
 ruth.bejder@gmail.com

Karin Sandvad, Haugesundvej 19, 2850 Nærum   
tlf. 4580 2899 – 6171 6179  
 karin_sandvad@get2net.dk

Tine Hecht-Pedersen, Gadevangen 11, 
2800 Kgs. Lyngby, tlf. 4588 6668 – 2624 7208  
 tine@hecht-pedersen.dk

Monica Munch, Emil Pipers Vej 6, st.tv., 
2800 Kgs. Lyngby, tlf. 4588 1039 – 2320 8030  
 munchmonica@gmail.com

Suppleanter: 
Lars Høeg, Siciliensgade 8, 4.tv., 2300 Kbh. S
tlf. 3297 4155 – 2826 5435  
 larshoeg@larshoeg.com

Niels Reumert, Reventlowsgade 28, 4., 1650 Kbh. V
tlf. 3322 0514 – 5055 0102  
 niels.reumert@icloud.com

DET SKER:
5. marts: Medlemsmiddag med foredrag, 
side 4

20. april: Generalforsamling. Indkaldelse, 
side 3

Grundlovsdag 5. juni: Sommerudflugt til 
Malmø, side 4

18.-22. august: Kunstrejse til Oslo, side 5

Kommende udstillinger: 
 Jernbanepladsen 
Jernbanepladsen 22, 2800 Kgs. Lyngby. 
Fri entré
Åbent: tirsdag-fredag kl. 14-17, 
lørdag kl.11-14. Søndag og mandag lukket

Vibeke Winberg, 7.-28. marts 

Inge-Lise Koefoed, 11.-30. april 

Charlotte Thorup og Paule Ducourtial, 
9.-30. maj

 Cobra-rummet
v/Sophienholm, Nybrovej 401, 
2800 Kgs. Lyngby. Fri entré. 
Åbent: tirsdag-søndag kl. 11-17, 
torsdag kl. 11-19. Mandag lukket

Jeanette Elmelund, malerier, 4.-15. marts

Majbrit Lund, malerier, 29. april-10. maj

Krista Werdelin, malerier, 27. maj-7. juni

Medlemskontingent 2015
Inden 1. april skal der betales kontingent via netbank til kunstforenin-
gens konto 1551-1033220 eller på vedlagte giroindbetalingskort. 
HUSK at skrive navn(e) og ”Kontingent”.  

Enkelte: 225 kr. 

Par (med fælles adresse): 350 kr.

Unge under 25 år: 125 kr.

Firmaer: 1.000 kr.

Kontingent fra nye medlemmer, indbetalt i sidste kvartal af 2014, gælder for hele 2015.
Giv sekretær Tove Løvsgren besked om evt. ny adresse, tlf.nr. eller e-mail.

Generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling i Lyngby Kunstforening
mandag 20. april 2015 kl. 19.30
på Lindegaarden (i Bondebyen), Peter Lunds Vej 8, 2800 Kgs. Lyngby

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af revideret årsregnskab *
4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne **
5. Fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår (2016)
6. Valg af formand: Formanden er først på valg i 2016
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Ingen er på valg i år
8. Valg af 2 suppleanter: Er først på valg i 2016
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: Er først på valg i 2016
10. Eventuelt

* Årsregnskabet uddeles på generalforsamlingen og vil fra uge 14 ligge til gennemsyn på Jern-
banepladsen 22.
** Forslag fra bestyrelse eller medlemmer skal sendes/mailes til formanden, Lis Langvad, senest 
6. april og skal senest 15. april være tilgængelige for medlemmerne ved henvendelse til forman-
den.
Udlodning af kunstværker: Efter generalforsamlingen udloddes de kunstværker, der er erhver-
vet i år (se bagsiden), blandt de medlemmer, der har betalt kontingent for 2014, og som er til 
stede ved generalforsamlingen eller har givet fuldmagt til et tilstedeværende medlem. Fuldmagt 
med prioriteret ønskeliste kan også sendes/mailes til sekretær Tove Løvsgren. 
Efter ’hovedlodtrækningen’ vil der som sædvanlig være en lille ekstra lodtrækning om mindre 
gevinster blandt de tilstedeværende medlemmer.

OBS: Kun medlemmer, der har betalt kontingent for i år, har adgang til generalforsamlingen.
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Medlemsmiddag med foredrag

Torben Glarbo fortæller:
”Da jeg var ca. syv år, var jeg med min 
far og mor til filmforevisning i Hånd-
værkerforeningen, som lå i Dronningens 
Tværgade.
Efter den dag var min skæbne bestemt, 
film var min verden for fremtiden.
Efter en fotograflæreplads blev jeg ansat 
på Minerva film hos Danmarks dengang 
mest berømte og anerkendte filmin-
struktør, Jørgen Roos. Her lærte jeg fil-
mens håndværk.
Minerva Film var et af verdens ældste 
kortfilmselskaber, som Jørgen Roos og 
Steen Hasager lige havde overtaget ef-
ter den sidste ejers pludselige død.
Her kom alle de nye og unge instruktø-
rer som fx Jørgen Leth, Ole Roos, Frans 
Ernst og mange flere.

Min egen tilgang til kunst stammer dels 
fra dengang, jeg som barn kom med min 
far på Den Frie Udstilling om søndagen. 
Min far kendte inspektøren og sad med 
ham og de kunstnere, som var der, og 
drak øl, mens jeg gik rundt og så på 
billederne.
Billedkunst og film er jo tæt forbun-
det, så jeg har aldrig følt mig fremmed 
i kunstverdenen. Og da jeg er gift med 
Vibeke, som er skulptør, så var det ikke 
så svært for mig at komme ind på livet 
af Sonja Ferlov, selv om jeg måtte bruge 
syv år til at få filmen produceret.
Det var min først film som instruktør. 
Siden har jeg bl.a. lavet en film om 

Svend Wiig Hansen, en film om et sym-
fonisk orkester i Sarajevo, en film om 
Den Kgl. Ballet i Brasilien, en film om 
balletkoreografen Tim Rushton. Her i 
februar har jeg premiere på min nyeste 
film om strubesang, optaget i det indre 
Mongoliet.”

Inden filminstruktøren får ordet, ser-
veres en buffet fra “Det sunde køkken” 
i Lyngby: Kyllingebryst med forskellige 
salater. Hele arrangementet med spis-
ning og foredrag koster 195 kr. per 
person. Vin og øl kan købes til favorable 
priser. Betaling (og dermed tilmelding) 
til konto 1551-1033220 senest 26. 
februar. HUSK at skrive navn(e) og 
“Medlemsmiddag”.

Kunstrejse 
til Oslo
18.-22. august 2015
I år går medlemsrejsen til Oslo. 
Her vil vi opleve en varieret perlerække 
af norsk og international samtidskunst i 
smuk natur og spændende arkitektur.
Tirsdag 18.8. kl. 15.15 går vi om bord på 
Oslofærgen i Frihavnen.  Her får vi kahyt-
ter med vinduer og en god introduktion 
til turen med dias. 
Vi indkvarteres på Comfort Hotel Grand 
Central, der ligger centralt og tæt på 
DFDS-færgelejet i Oslo. 
Alle får et Oslo-pass, som giver gratis 
adgang til museer, al offentlig transport 
og rabat i visse butikker og cafeer. 

Vi besøger bl.a. Munchmuseet og Museet 
for Samtidskunst i den historiske bydel 
Kvadraturen. Vi tager ud til Høvikodden, 
hvor det moderne Kunstsenter HOK lig-
ger idyllisk ned til vandet omkranset af 
en skulpturpark.

Den berømte italienske arkitekt Renzo 
Piano har tegnet det nyopførte Astrup-
Fearnley museum for moderne interna-
tional kunst med skulpturpark i vand-
kanten. Vi afslutter på Oslo rådhus og 
det hvide moderne operahus ved vandet 
tæt på færgen. Rejsen slutter i Køben-
havns Frihavn, lørdag 22.8. kl. ca. 9.45.

Pris: 3.900 kr. per person for t/r dob-
beltkahyt, 1 eftermiddagskaffe, 2 x tre-
retters middag, 2 x morgenbuffet og 2 
hotelovernatninger i dobbeltværelse på 
Comfort Hotel Grand Central med 2 x 
morgenmad, Oslo-pass, 6 kunstomvis-
ninger, 1 frokost på HOK, evt. 1 koncert.  
Tillæg for enkelt-kahyt: 500 kr. per per-
son. Tillæg for enkelt-hotelværelse: 
980 kr. for 2 overnatninger.

Tilmelding og betaling af 500 kr. i de-
positum senest 17. marts til konto 
1551-1033220. Skriv ”Oslo”, navn(e) og 
dobbelt/enkelt kahyt og værelse. Rest-
beløbet indbetales senest 22. april. 

Maks. 30 deltagere efter først til mølle-
princippet. Der tages forbehold for min-
dre ændringer i programmet. I løbet af 
maj får deltagerne tilsendt et udførligt 
dagsprogram. 

Velkommen og venlig hilsen 
Lis Langvad og Monica Munch

MEDLEMSAKTIVITETER

SOMMERUDFLUGT
Lyngby Kunstforenings 
årlige sommerudflugt finder som 
sædvanligt sted grundlovsdag, 
fredag 5. juni.

Busturen går til Malmø, hvor 
vi bl.a. skal besøge Malmö 
Konstmuseum. 

Detaljeret program, pris og tilmel-
ding følger senere. 
Men sæt allerede nu X i kalen-
deren.

Torsdag 5. marts 2015 kl. 19 
på Lindegaarden, Peter Lunds Vej 8, Kgs. Lyngby

Filminstruktør Torben Glarbo viser og fortæller om sin film
om kunstnerparret Sonja Ferlov og Emest Mancoba
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Lyngby Kunstforening indbyder til fernisering

Fredag 6. marts 2015 kl. 17-18.30

Kunstner: Vibeke Winberg
”Stop en halv”

”Udstillingen omhandler maleri og skulp-
tur. Jeg bruger mine skulpturer som mo-
del og lader dem transformere sig ind i 
mit billedunivers. Med maleri og figur i 
symbiose tilføres værkerne yderligere 
kompleksitet.” 

Tom Jørgensen skriver om Vibeke Win-
bergs malerier og papirarbejder: De kan 
forstås på to planer. På den ene side har 
de tydelige abstrakte kvaliteter, forstået 
på den måde at de koloristisk og kom-
positorisk sidder lige i skabet. På den an-
den side skal man dog ikke kigge længe 
på hendes billeder, før historierne be-
gynder at boble frem. Historier, der kan 
have med helt dagligdags fænomener at 

gøre som undertøj på en vaskesnor, en 
solbadende kvinde, radiobiler i et tivoli 
osv. Hun har et godt øje for mangfol-
digheden i verden. Ja, man kunne næ-
sten sige, at hendes billeder demon-
strerer og er denne mangfoldighed med 
deres overdådige og frodige mylder af 
visuelle detaljer af alt mellem himmel 
og jord. På den måde går stort og småt, 
abstrakt og figurativt og fascinationen af 
det brogede hverdagsliv og et samfunds-
politisk engagement op i en højere en-
hed. Stop en halv og døm selv.

Udstillingsperiode: 
lørdag 7. marts til lørdag 28. marts 

Vibeke Winberg: Uden titel

Lyngby Kunstforening indbyder til fernisering

Fredag 10. april 2015 kl. 17-18.30

Kunstner: Inge-Lise Koefoed
”Traces in Nature”

”Alting hænger sammen, livet er en cyk-
lus, en balance mellem det store og det 
små, det lokale og det globale. 

Alle væsners samspil i et overvældende, 
men sårbart økosystem. Insekternes 
verden er min store inspirationskilde – 
disse krible-krable væsners eventyrlige 
metamorfose i form og farve”.

Udstillingen Traces in Nature viser frag-
menterede erindringer og oplevelser fra 
insektets liv udført i sten, metal, papir, 
plastik m.m.  

Det er en søgen efter at skabe billeder, 
der sender signaler om, at vi må beskytte 
vores flora, fauna og de allerede skab-
te biotoper til livets videre udvikling 
og sætte fokus på affaldssortering og 
sprøjtegifte. 

En verden i verden er her fortalt i skulp-
tur og med billeder. En leg med enkelte 
af verdens utallige fragmenter samlet til 
”naturens små musikstykker”.

Udstillingsperiode: 
lørdag 11. april til torsdag 30. april 

Inge-Lise Koefoed: View (udsnit)
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Lyngby Kunstforening indbyder til fernisering

Fredag 8. maj 2015 kl. 17-18.30

Kunstnere: Charlotte Thorup og Paule Ducourtial
”Resonans”

Begge kunstnere har en stærk fornem-
melse for mønstre og rytmer i naturen 
– både de umiddelbart forståelige og 
dem, der ligger lige uden for hverdagens 
synsvidde. 

De formidler de lag i naturen, som først 
opfattes og bliver synlige, hvis man 
dyrker den sande tilstedeværelse i na-
turen og i sig selv. 
Dermed giver de en stille påmindelse 
om underet i den verden, vi har, og om 
de rytmer, der tages for givet, men som 
mange desværre sjældent ser. 
Kunstnerne arbejder med formidling af 
naturens mikroskopiske univers og invi-

terer – gennem forståelsen af dette – til 
en øget interesse for de store sammen-
hænge i makrokosmos. 

De gør det i hvert sit materiale og i hver 
sin dimension. Sammen skaber de en 
stille, men vedkommende og stærk ud-
stilling, der i sin enkelhed har naturens 
grundformer som udgangspunkt.

Statement – Charlotte Thorup
”Jeg tager udgangspunkt i lerets helt ba-
sale kvaliteter. Ved at efterlade spor og 
mærker fra tilblivelsen i værket bevares 
lerets kvalitet som materiale. Mine ideer 
udspringer fra en fascination af mønstre 

Charlotte Thorup: Relief til ophængning på væg. Netværk, stentøj og porcelæn

På Paule Ducourtials tegninger toner 
sarte strukturer gradvist frem for vores 
blik. Tynde, sorte linjer breder sig over 
papiret og deler dets hvide flade op i 
felter. Sprækker, grene, floder, blade og 
ornamenter snor sig, gentager sig, for-
vandler sig. Det tager tid at se på disse 
billeder, fordi formerne synes at dukke 
op og udvikle sig i takt med vores under-
søgelse af dem. 

Hun fastfryser sine billeder i en gråzone 
mellem figur og mønster, mellem kendt 
og ukendt, flade og dybde. Tegningerne 
griber dermed beskueren i det kreative 
øjeblik, hvor stoffet er ved at tage form 
for sanserne. Perceptionens og billed-
dannelsens øjeblik.
Ducourtials projekt er næsten fænome-
nologisk, idet hun synliggør tegnekun-
stens grundlæggende muligheder. 
Hendes billeder undgår behændigt imi-
tationens faldgruber. Hos hende er der 
ikke tale om en genskabelse eller re-
produktion af en genkendelig verden, 
men en præsentation af tingenes tilbli-
velse, af eksistensen selv. 

Paule Ducourtial er født i Paris i 1968 og 
er uddannet arkitekt på E.A.P.S. Siden 
1997 har hun arbejdet og boet i Køben-
havn, hvor hun senest udstillede i Mø-

stings Hus på Frederiksberg i 2008. Hen-
des erfaring som landskabsarkitekt og 
designer har givet hende de visuelle og 
mentale redskaber til at forvandle land-
skaber til kunst og spiller dermed en stor 
rolle for hendes billedproduktion.

Udstillingsperiode:  
lørdag 9. maj til lørdag 30. maj 

Paule Ducourtial: Artiskok

og gentagelser, dimensioner og sam-
menhænge. Dette kommer til udtryk i 
mine værker, hvor modul på modul fører 
til en ny form, hvor små helheder bliver 
til én stor helhed.

Jeg arbejder både med stentøjs- og 
porcelænsler for at understøtte materi-
alernes indbyggede dobbelthed mellem 
styrke og skrøbelighed. Brændingen 
foregår i en gasovn, da det her er muligt 
at skabe en reducerende atmosfære.
Processen medfører en vis uforudsige-

lighed, som er med til at fremkalde hvert 
enkelt værks særegne karakter.  

Med mine keramiske værker ønsker jeg 
at skabe en resonans mellem beskueren 
og værket på det sanselige plan med 
mulighed for en dialog om tilværelsens
grundlæggende vilkår, som fx kontrast, 
rum, lys og skygge. Værkerne skal 
hænge på en væg. Herved inviteres 
beskueren til at se værket fra forskellige 
vinkler, hvorved nye balancer og sam-
menhænge opstår.
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SIDEN SIDST:
Udstillingen 
”VINTERSOL” 
på Sophienholm
Lyngby Kunstforening havde en meget 
velbesøgt udstilling på Sophienholm 
hen over jul og nytår. Der blev taget 
godt imod den sanselige kunstudstilling 
”Vintersol”, som gav besøgende i alle 
aldre en usædvanlig kunstnerisk ople-
velse. 
Sideløbende havde godt halvdelen af 
de 21 udstillende kunstnere i efteråret 
været tilknyttet kommunens skoler som 
”huskunstnere”. Børnenes værker fra 
dette forløb blev udstillet i kunstforenin-
gens lokaler en uge i december.

Knald på vintersolen – Fra Det Grønne 
Område af Carl Otto Dethlefsen (4 
stjerner).
”Et festfyrværkeri af en udstilling” – ”Det 
er simpelthen en sprudlende veloplagt 
udstilling, som fylder rummene på So-
phienholm”. – ”Udstillingen er et led i et 
samlet fremstød for at åbne kunsten for 
børn … men der er fuldtud nok at se på 
for den voksne besøgende. Det er sam-
tidig lidt af et overflødighedshorn, idet 
hele 21 yngre samtidskunstnere har 
medvirket til udstillingen”.
”Så befriende. En af samtidskunstens 
største problemer er dens ofte elitære 
og berøringsfjendske attitude over for 
beskueren. Den barriere er fuldstæn-
dig væk på denne udstilling, hvor så 
godt som alle værker inviterer til sans-
ning og berøring på den ene eller anden 
måde. Værkerne er ikke finurlige gør det 
selv-ting … der er helt afgjort en ræk-
ke skulpturer og billedfriser med stort 
kunstnerisk potentiale. Den samlede 

fornemmelse hele vejen gennem ud-
stillingen er en fælles glæde ved projek-
tet og lyst til at komme beskueren (og 
børnene) i møde”.
”Nutidigt børnesyn.  På Vintersol-udstil-
lingen tales ikke et særligt børnesprog, 
og der skabes rum til, at både børn og 
voksne kan medvirke i en kunstnerisk 
proces.”

Skarp sol og sære sansninger  –  Fra 
Politiken af Torben Sangild (4 hjerter).
”På Sophienholm er vinteren helliget 
børnene og deres forældre, som kan 
opleve en både smuk og sjov udstilling, 
hvor man ikke kun må se, men også røre 
og gøre. En af de største hæmsko for at 
få børn til at interessere sig for kunst er, 
at man kun må se, ikke røre, for børns 
sanselighed er endnu ikke amputeret; 
de ser lige så meget med deres hænder 
som med øjnene”.
Et elektrisk modeltog med lys på ta-
get, som kørte rundt blandt skulpturer 
og kastede skygger på væggene, der 

lignede bylandskaber og mærkelige 
bygninger ”var en magisk oplevelse for 
både børn og voksne”.
”Selv om der er tendenser til et tema 
om vintersol – lys, skygge, sne – er det 
ikke konsekvent gennemført på udstill-
ingen, der med enkelte undtagelser er 
mere sansning end indhold, og eftersom 
skolebørn fodres med indhold dagen 
lang, er det et fint valg at lave en sanse-
lig udstilling, man kan tage med sig ud i 
decembers lange skygger.”

Meddelelser fra bestyrelsen
Husk at bruge vores nye hjemmeside www.lyngby-kunstforening.dk, som 
gik i luften 2. december 2014, og som har fået mange positive kommentarer.  
   Der er en oversigtlig kalender
   Vi bringer nyt om arrangementer m.m.*
   Der er links til de udstillende kunstnere
   Billeder af værker til udlodning
   Baggrundsinformationer m.m.

* Vi har planer om også at arrangere møder med Jernbanepladsens udstillende 
kunstnere i løbet af udstillingsperioderne. Møderne vil henvende sig til vore 
medlemmer og andre interesserede.  

Næste medlemsblad udsendes i juli måned.

Nytårs-kunstquizzen
Ved årets første fernisering 9. januar på Jernbanepladsen blev Inge Schjødt udtrukket 
som vinder af quizzen – og dermed 2 flasker vin. Der indkom i alt 20 besvarelser fra 
medlemmerne, heraf 14 rigtige. Alle svar kunne findes på hjemmesiden.
De rigtige svar er:
1. Lyngby Kunstforening blev oprettet i 1952.
2. Grundlæggeren var borgmester (Poul Fenneberg).
3. Kunstforeningen udstiller på Jernbanepladsen, i Cobra-rummet og på Sophien-
 holm.
4. Ud over udstillinger arrangeres fx medlemsmiddage, kunstrejser og udflugter.
5. Søren Cock-Clausen har skrevet bogen Arkitekthytten og Cobra-loftet.
6. Det er kunstnersammenlutningen CORNER, der har malet glasmalerierne/ruderne
 i Cobra-rummet.
7. I 2013 gik årets kunstrejse til Amsterdam.
8. Det var i 2005, at Lyngby Kunstforening flyttede til Jernbanepladsen 22 
 (fra Lyngby Hovedgade 26).

”Frivillig Fredag”, 
26. september 2014 
Kunstforeningen havde takket ja til at 
få en lille stand på Rådhustorvet, da 
kommunen for første gang holdt ”Frivil-
lig Fredag”, hvor ca. 15 lokale frivillige 
foreninger kunne informere om deres 
arbejde. På trods af regnbyger og frisk 
vind var stemningen god, og vi fik uddelt 
hvervefoldere og medlemsblade til de 
mange interesserede. Måske var det efter 
den fredag, at vi fik 5 nye medlemmer. 
Forhåbentlig gentages arrangementet i 
år.

Birgitte Lund: Træparafraser



LYNGBY KUNSTFORENING
Udstillinger, medlemsmøder, kunstrejser, medlemslotteri

Jernbanepladsen 22 · 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 4587 1205 (i åbningstiden) · Bankkonto 1551-1033220

Enkelt-medlemskontingent 225 kr.
Par 350 kr.

Unge under 25 år 125 kr.
Firmaer 1.000 kr.

www.lyngby-kunstforening.dk · e-mail: info@lyngby-kunstforening.dk

Værker til udlodning på Lyngby Kunstforenings 
generalforsamling 2015  
1. Maria Marstrand, litografi - 76,5 x 56,5 cm 
2. Maria Marstrand, litografi - 66 x 47,5 cm
3. Lotte Harbom, stort papirklip og kort - 51 x 71 cm
4. Eliana Ramirez, maleri - 32,5 x 32,5 cm
5. Eliana Ramirez, maleri - 32,5 x 32,5 cm
6. Stine Ring Hansen, bronzeskulptur “Skæbne”, i sommerfuglepose - 15 x16 x 8 cm
7. Signe Dahlerup, stort rosa maleri - 92 x 92 cm
8. Rasa D. Olesen, kalligrafi, ”Deling af tanker” - 42,5 x 52 cm
9. Tina Kallehave, skulptur ”Skyline” - 14,5 x 18,5 x 6 cm
10. Peter Frimand, akvarel og tegning, ’Four piece carpet’ - 64 x 83 cm
11. Hanne Helms, collage ’Kompositioner’ - 52 x 52 cm
12. Hanne Helms, collage ’Kompositioner’ - 52 x 52 cm
13. Hanne Helms, collage ’Kompositioner’ - 52 x 52 cm
14. Jette Berg, maleri, ’La tannerie de Barjols’ - 35 x 35 cm
15. Søs Beck, bronze og alu. m.m. skulpturer, 5 stk. 
16. Tine Hecht-Pedersen, keramik, stor vase - 46 x 17 x 15 cm
17. Pontus Kjerrman, akvarel - 87 x 48 cm
18. Birgit Kjær Thomsen, vævning, ’Sommerfugl’ - 24 x 24 cm
19. Birgit Kjær Thomsen, vævning, ’Strømpeben’ - 34 x 44 cm
20. Birgit Kjær Thomsen, vævning, ’Strand’ - 34 x 34 cm
21. Mette Holmskov, maleri - 8,5 x 40 cm
22. Mette Holmskov, maleri - 7 x 41,5 cm
23. Mette Holmskov, maleri - 18 x 38,5 cm
24. Mette Holmskov, maleri - 11,5 x 79 cm
25. Jens Brink, foto, ’Sermermiut’ - 42 x 60 cm
26. Jens Brink, foto, ’Greenlandic snapshots’ - 60 x 42 cm
27. Jens Brink, foto - 55 x 74 cm
28. Eva Hjorth, skulptur, ’Voksfigur på stensokkel’ - 36 x 13 x 23 cm
29. Eva Hjorth, collage, ’Overfladefortælling’ - 43,5 x 47 cm
30. Lisbeth Nielsen Lyrstrand, print, serie ’Jordnær’ nr. 4 - 32,5 x 32,5 cm
31. Lisbeth Nielsen Lyrstrand, print, serie ’Jordnær’ nr. 5 - 32,5 x 32,5 cm
32. Lisbeth Nielsen Lyrstrand, print, serie ’Jordnær’ nr. 9 - 32,5 x 32,5 cm
33. Lisbeth Nielsen Lyrstrand, print, serie ’Jordnær’ nr. 10 - 32,5 x 32,5 cm 

Gevinsterne 
udstilles på 
Lindegaarden i 
forbindelse med 
generalforsam-
lingen. Inden 
da vil de kunne 
besigtiges på 
Jernbaneplad-
sen 22. Inden 1. 
april vil der også 
være fotos af 
gevinsterne på 
vores hjemme-
side.


