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Allan Stabell

Generalforsamling mandag 11. april         
Sommerudflugt grundlovsdag søndag 5. juni
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COBRA-RUMMET

I Cobra-rummet ved Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs Lyngby udstiller:

2.-13. marts: Mark Tholander, billedkunstner, ”Pleure/Plaudite” 
16.-27. marts: Judith Langellier, malerier, naivist, ”Livsglæde” 
30. marts-10. april: Annete Wolfsberg, malerier 
13.-25. april: Tommy Martens, foto 
27. april-8. maj: Tine Balle Jensen, malerier, ”I dette øjeblik” 
11.-22. maj: Gina Page, malerier, ”A moment to reflect”   

Åbningstider: tirsdag-søndag kl. 11-17, torsdag kl. 11-20. Mandag lukket.

Lyngby Kunstforenings bestyrelse
Formand: Lis Langvad, Asavænget 24, 2800 Kgs Lyngby 6167 0350
lislangvad@yahoo.dk

Næstformand: John Wichmann, Kastaniehaven 19, 3500 Værløse 2085 5274
wichmannjohn@yahoo.dk

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

Sekretær: Tove Løvsgren, Kikhanebakken 107, 2840 Holte 2881 8000
lovsgren@mail.dk

Medlemsblad: Inge-Lise Winther, Prinsessegade 5 A, 4.tv., 1422 Kbh. K 3254 3305
winlise@gmail.com

Medlemskartotek: Christa Myhre, Sorgenfrivænget 17, 2830 Virum 4585 6732
christa.myhre@skolekom.dk

Rejser/udflugter: Mette Høeberg, Duevej 18, 2.th., 2000 Frederiksberg 3811 8355
mehoe@webspeed.dk

Aage Schjødt, Trongårdsvej 31 A, 2800 Kgs Lyngby 4587 8381
inge-aage@hotmail.com

Ruth Bejder, Grønnevej 253, 4.2., 2830 Virum 4583 4983
ruth.bejder@yahoo.com

Aage-Leif Nielsen, Schleppegrellsgade 2, st.tv., 2200 Kbh. N 3534 3595
tildeaage@privat.dk

Suppleanter:
Anne Kristensen, Gadevangen 13 A, 2800 Kgs Lyngby 4587 2653
anneskovbo@hotmail.com

Birthe Rittig, Strandvejen 711, 2930 Klampenborg 3963 0758
birthe@rittig.com

Inge-Lise Winther (ansv. redaktør)



A K T I V I T E T E R
2.-30. april 

Allan Stabell udstiller på Jernbanepladsen 22
Fernisering fredag 1. april kl. 17-18.30

Mandag 11. april kl. 19.30

Generalforsamling i Lindegården, Peter Lundsvej 8, 2800 Kgs Lyngby

7.-28. maj 

Elisabeth Westerstråhle udstiller på Jernbanepladsen 22
Fernisering fredag 6. maj kl. 17-18.30

Grundlovsdag søndag 5. juni 

Sommerudflugt til Møn

Se også vores hjemmeside: www.lyngby-kunstforening.dk

Har du husket at betale 
medlemskontingent for 2011?
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Årets kunstrejse
går med bus til
Dresden
18.-23. september

Pris: kr. 7.075

Udførlig beskrivelse af rejsen og
tilmeldelsesblanket i næste med-
lemsblad.
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Lyngby Kunstforening indbyder til fernisering

fredag 1. april kl. 17-18.30

til en udstilling med billeder af 
Allan Stabell

Udstillingsperiode: 2.-30. april
Uge 16 lukket på grund af påske

I mange af mine værker
arbejder jeg med modsæt-
ningen mellem det ekspres-
sive og det konstruktive. 
De konstruktive elementer
er hentet bl.a. fra gamle
arkitekttegninger og referer
til strukturer, der ville kunne
udføres i virkeligheden. 
De ekspressive ubevidste
udladninger benyttes som
tegn og bliver holdt i skak
af store konstruktive former
i stramme kompositioner. 
På den måde ligger der inde
under de ordnede strukturer
ubevidsthedens kaos. 
Jeg forsøger dermed at for-
ene to af modernismens 
formudtryk, det ekspressive
og det konstruktive maleri,

og prøver at skabe nye muligheder for mine værker. 
De forskellige lag i billedet spiller hinanden ud, og der bliver arbejdet med
rum af umulige bygningskonstruktioner i et modspil til mere følsomme farve-
symfonier.
I nogle af billedernes konstruktioner opstår en genkendelighed, og man står
til tider og ser gennem vinduer ind til billedets øvrige lag. I nogle af billeder-
ne arbejder jeg med kontrasten mellem lyse og mørke kræfter. Disse visuali-
seres af former, der på en udefinerlig måde resulterer i en oplevelse af magi.
Andre domineres af spillet mellem farverne i en stærk kolorit.

Allan Stabell
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Lyngby Kunstforening indbyder til fernisering

fredag 6. maj kl. 17-18.30

til en udstilling med billeder af 
Elisabeth Westerstråhle

Udstillingsperiode: 7.-28. maj

Rejser med pensel

Min indgang til maleriet er opstået gennem interessen for at bruge 
billeder i mit arbejde som psykolog, hvilket også har ført til en uddannelse 
som billedterapeut. Den spontane, umiddelbare udtryksmåde har derfor fra
starten været et basalt træk, også i mit eget maleri.

De to temaer, der præger udstillingen, er fascinationen af akvarellens uen-
delige muligheder og magi samt sporene fra mange naturoplevelser gennem
årene. Mine ”rejser med pensel” fremkommer som en vekselvirkning mellem
de virkelige rejser og kilderne i det umiddelbare indre univers.

Elisabeth Westerstråhle



Generalforsamling 2011
Indkaldelse til generalforsamling i Lyngby Kunstforening
mandag 11. april kl. 19.30
på Lindegården (i Bondebyen), Peter Lundsvej 8, 2800 Kgs Lyngby

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Aflæggelse af revideret regnskab*

4. Forslag fra bestyrelsen eller andre medlemmer

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår

6. Valg af formand (ikke i år) 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (ikke i år)

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (ikke i år)

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (ikke i år)

10. Eventuelt

Derefter er der udlodning af indkøbte kunstværker

* Regnskabet vil blive uddelt på generalforsamlingen og vil fra uge 12 ligge
til gennemsyn i foreningens lokaler på Jernbanepladsen 22.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet under pkt. 4, skal være ind-
leveret til foreningen senest 14 dage før generalforsamlingen og skal senest
5 dage før generalforsamlingen være tilgængelige for medlemmerne ved
henvendelse i foreningen.

6



Indkøbte værker til udlodning ved
generalforsamlingen 2011

1.  Charlotte Hanmann Maleri, 50 x 40 

2.  Charlotte Hanmann Akvarel, 40 x 50 

3.  Charlotte Hanmann 
”Drømmehuset” Grafisk tryk, 42 x 31 

4.  Charlotte Hanmann Keramik skål, 16 x 9 

5.  Simon Grimm Papirklip, 43 x 52 

6.  Svend Danielsen Maleri, 33 x 24 

7.  Bothild Una Jensen ”Territorie”, foto 

8.  Jørn Zoega Olesen ”Territorie”, foto

9.  Jane Balsgaard ”Papirflyver”, skulptur

10. Jane Balsgaard ”Papirflyver”, skulptur

11. Birgitte Helena Greve Grafisk tryk

12. Gorm Eriksen ”Alpelandskab” Maleri, 60 x 50 

13. Jesper Skov Madsen Tegning, 52 x 41

14. Marie Irmgard Akvarel og tusch på papir, 58 x 58 

15. Anita og Knud Jacobsen 
”Sort sol” Foto, 65 x 56
(inkl. fotobog med tekst af Søren Ryge Petersen)

Gevinsterne kan ses på vores hjemmeside

www.lyngby-kunstforening.dk

I forbindelse med generalforsamlingen vil gevinsterne være udstillet 
på Lindegården. Gevinsterne udloddes blandt de medlemmer, der er til
stede ved generalforsamlingen, eller som lader sig repræsentere ved
fuldmagt af et tilstedeværende medlem. Fuldmagt med prioriteret
ønskeliste kan også sendes til foreningens sekretær Tove Løvsgren 
(se adresse foran i bladet).
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LYNGBY KUNSTFORENING
Udstillinger, medlemsmøder, kunstrejser, medlemslotteri

Enkelt-medlemskontingent 225 kr. Unge under 25 år 125 kr.
Par 350 kr. (med to stemmer og to lodder)

Jernbanepladsen 22 · 2800 Kgs Lyngby
Tlf. 4587 1205 (i åbningstiden) · Bankkonto 1471-1033220

www.lyngby-kunstforening.dk · info@lyngby-kunstforening.dk

SOMMERUDFLUGT  
grundlovsdag søndag 5. juni
Vi mødes som sædvanlig på Jernbanepladsen ved ”Invita”, hvor bussen kører
præcis kl. 9!

I år holder vi os inden for landets grænser og tager sydover
med kurs mod Møn. Men inden vi når derned, gør vi holdt i
Præstø med et besøg hos Danmarks store glasmester Per
Hebsgaard. Vi får indblik i, hvad der arbejdes med for tiden,
og besøger også museumsafdelingen, der rummer mange
tidligere værker.

Midt på Møn ligger “Kaj Kok”, hvor der lidt senere står fro-
kost parat til os (2-3 stk smørrebrød med en øl eller vand). 

Dejligt mætte er vi klar til at fordybe os i Keldby Kirkes utroligt spændende
og mangeartede kalkmalerier.

Efter dette blik tilbage i tiden kører vi mod øst helt ud til fyret, hvor vi kan
gå en lille tur og nyde klinten og havet i det (forhåbentligt) dejlige vejr.

Oven på denne skønne naturoplevelse tager bussen os videre til
Bakkegaarden i Busene, et udstillingssted med et stort udvalg af de bedste
kunstnere fra Møn. Desuden vil der være åbning af en udstilling med billeder
af den hollandske kunstner Mark Stolk, som bor i Mern.

Inden vi vender næsen hjemad, får vi en kop kaffe og en kage, så vi er godt
rustet til hjemturen, som bringer os tilbage til Lyngby igen ved 18.30-tiden.

Pris: kr. 400 alt inklusive.

Tilmelding og indbetaling via netbank til foreningens kasserer Ole Koefoed
Steen inden 15. maj – konto 1471-1033220 (husk at skrive navn, anled-
ning og mailadresse, hvis I har en).


