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GIndkaldelse til generalforsamling
mandag 5. maj 2014

Birgit Kjær Thomsen: Billedvævning



D E T  S K E R :
Mandag 14. april: Foredragsaften med Pontus
Kjerrman, side 4

Mandag 5. maj: Generalforsamling, side 3

Fortegnelse over værker til udlodning, side 8

Grundlovsdag, torsdag 5. juni:
Sommerudflugt, side 5

Siden sidst. Frankfurt-rejsen, side 8

Kommende udstillinger:

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

Tine Hecht-Pedersen/Pontus Kjerrman. 
5. april-3. maj, side 6

Birgit Kjær Thomsen. 10. maj-4. juni, side 7

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

Birgitte Sandvik/Julie Skipper-Pedersen.
Malerier, bronzeskulpturer og smykkekunst, 
5.-16. marts 

Jens Brink. Fotokunst, 19.-30. marts

Henrik Westergaard. Malerier og keramiske 
skulpturer, 2.-13. april

Tina Kallehave. Skulpturer, 16.-27. april

Charlotte Tønder Villadsen/Lars Braun.
Billedkunst, 30. april-11. maj

Lina Hashim. Malerier, 14.-25. maj

Julie Fjellvang. Malerier, 28. maj-8. juni
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Lyngby Kunstforenings
bestyrelse
Formand
Lis Langvad, Asavænget 24, 2800 Kgs. Lyngby
tlf. 4588 0543 � 6167 0350  lislangvad@yahoo.dk 

Næstformand
Birthe Rittig, Strandvejen 711, 2930 Klampenborg  
tlf. 3963 0758 � 2991 1354  birthe@rittig.com

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  

Redaktør af medlemsblad
Kirsten Knudsen, Kohavevej 25, 2950 Vedbæk
tlf. 4588 1865 � 2620 1865

kmlknudsen@gmail.com

Ruth Bejder, Grønnevej 253, 4.2., 2830 Virum
tlf. 4583 4983 � 2043 6337  

ruth.bejder@gmail.com 

Bodil Damgaard, Vinkelvej 12 C, st.tv., 
2800 Kgs. Lyngby, tlf. 5134 5719 � 3253 1912  

bodil.damgaard@mail.dk

Jakob Maaløe, Vinkelager 58, 3.tv., 2720 Vanløse
tlf. 3874 2727 � 4040 2538  

lingua.maaloe@post.tele.dk

Tine Hecht-Pedersen, Gadevangen 11, 
2800 Kgs. Lyngby, tlf. 2624 7208 � 4588 6668  

tine@hecht-pedersen.dk

Monica Munch, Læsøvej 11, 2800 Kgs. Lyngby   
tlf. 4588 1039 � 2320 8030  

munchmonica@gmail.com

Suppleanter:

Karin Sandvad, Haugesundvej 19, 2850 Nærum   
tlf. 4580 2899 � 6171 6179  

karin_sandvad@get2net.dk

Mads Fisker, Nørgårdsvej 4 A, 1., 2800 Kgs. Lyngby  
tlf. 2258 0501  mads.fisker@gmail.com

2



3

Generalforsamling
Indkaldelse til generalforsamling i Lyngby Kunstforening
mandag 5. maj 2014 kl. 19.30
på Lindegaarden (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 medlemmer**

5. Fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår (kalenderår)

6. Formanden, Lis Langvad, er først på valg i 2016

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
På valg for en ny 4-årig periode er: Tove Løvsgren, Ruth Bejder, Bodil 
Damgaard, Tine Hecht-Pedersen og Monica Munch. Alle genopstiller.
Birthe Rittig fratræder, og i stedet indtræder suppleant Karin Sandvad
som bestyrelsesmedlem i 2 år.

8. Suppleant Mads Fisker fratræder. Der skal derfor vælges 2 nye 
suppleanter for en 2-årig periode.

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:
Revisorerne Rolf Aagaard-Svendsen og Jørgen B. Schmidt samt 
revisorsuppleant Steffen Rohlff er på valg og genopstiller.

10. Eventuelt

* Årsregnskabet uddeles på generalforsamlingen og vil fra uge 16 ligge til gennem-
syn på Jernbanepladsen 22.

** Forslag fra bestyrelse eller medlemmer skal sendes/mailes til formanden Lis
Langvad senest 21. april og skal senest 29. april være tilgængelige for medlemmerne
ved henvendelse til formanden.

Efter generalforsamlingen udloddes sidste års indkøbte kunst (se side 8) blandt de
medlemmer, der har betalt kontingent for 2013, og som er til stede ved general-
forsamlingen eller har givet fuldmagt til et tilstedeværende medlem. Fuldmagt med
prioriteret ønskeliste kan også sendes/mailes til sekretær Tove Løvsgren (se side 2).
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Medlemsmiddag og kunstforedrag

Pontus Kjerrman er billedhugger,
maler, grafiker og stukkatør samt lek-
tor ved Kunstakademiets Billedskoler.
Hans skulpturer kan bl.a. ses på
Stadsbiblioteket og i parken ved
Sophienholm. I april udstiller han i
Lyngby Kunstforenings lokaler på
Jernbanepladsen sammen med sin
kone, billedhuggeren Tine Hecht-
Pedersen (se side 6).

Baggrunden for foredraget er Pontus
Kjerrmans bog �Skulpturfortællinger�,
der udgives i anledning af hans  60-
års fødselsdag i april. Bogen vil kunne

købes til en favorabel medlemspris,
kr. 150, i forbindelse med arrange-
mentet.
Men inden kunstneren får ordet, ser-
veres en buffet fra �Det sunde køk-
ken� i Lyngby: Kyllingebryst med for-
skellige salater. 
Hele arrangementet med spisning og
foredrag koster kr. 195 pr. person. 
Rød- og hvidvin kan købes til fornufti-
ge priser.
Betaling (og dermed tilmelding) til
konto 1551-1033220 senest 7. april.
HUSK at anføre navn(e) og �Medlems-
middag�.  

Mandag 14. april 2014 kl. 18 
på Lindegaarden, Peter Lundsvej 8, 2800 Kgs. Lyngby,
hvor lyngbyborgeren Pontus Kjerrman fortæller om sin kunst.
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Sommerudflugten, 
grundlovsdag torsdag 5. juni

Vores første mål bliver Rønne-
bæksholm ved Næstved, en fornem
herregård, hvis hovedbygning i dag er
indrettet som kunstmuseum, der vi-
ser skiftende kunstudstillinger af høj
kvalitet. Den aktuelle udstilling �Mini-
mal barok� viser værker af samtids-
kunstnere fra ind- og udland. Her vil
der blive rundvisning, hvor vi både
hører noget om stedets historie og
bliver guidet rundt i udstillingen. 
Frokosten indtager vi på Rønnebæks-
holm, hvor der vil blive serveret sand-
wich (drikkevarer er for egen reg-
ning). Der er afsat god tid til besøget,
så vi også får mulighed for en spad-
seretur i den store, smukke park og
den enestående herregårdshave.

Fra Næstved sætter bussen kursen
mod Slagelse. Her skal vi besøge
glaskunstneren Branka Lugonja, der
sammen med sin familie har slået sig
ned på St. Galla, hvor hun har sit ate-
lier og galleri. Branka Lugonja vil

præsentere sig selv og sin smukke,
farverige kunst, der omfatter glasma-
leri, skulpturer og smykker. I forbin-
delse med besøget vil der blive serve-
ret kaffe. Der bliver også tid til at se
galleriet på egen hånd � og måske
lade sig friste i butikken.
Efter besøget i Slagelse kører bussen
os tilbage til Lyngby, hvor vi forventer
at være fremme ca. kl. 17. � Og selv-
følgelig bliver det godt vejr den dag!
Pris: kr. 325 pr. person. Betaling (og
dermed tilmelding) via netbank
inden 5. maj på konto 1551-
1033220. HUSK at anføre navn(e) og
�Sommerudflugt�.

Turen går i år til det sydlige og vestlige Sjælland. Vi mødes for enden af
Jernbanepladsen ved �Invita�, hvor bussen kører præcis kl. 9.

Eksempel på Branka Lugonjas glaskunst
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Lyngby Kunstforening indbyder til fernisering

Fredag 4. april 2014 kl. 17-18.30

Kunstnerne: Tine Hecht-Pedersen og Pontus Kjerrman

�Vi glæder os til at udstille skulpturer
dekoreret med blomsterblade, vaser,
som hilser foråret velkommen, og ma-
lerier, som beskriver en verden fyldt
med fabelvæsener ��

Tine Hecht-Pedersen er billedhug-
ger, cand. phil. art. og formidler af bil-
ledkunst bl.a. på Statens Museum for
Kunst. Hun er kendt for flere børne-
kunstprojekter i Lyngby, fx er der på
Trongårdsskolens facade et relief med
keramiske hoveder modelleret af ele-
ver på skolen i forbindelse med
workshop 2007.
Tine deltog sidste år i udstillingspro-
jektet �Dialog med Willumsen�, og i
december i år er Tine kurator og bil-
ledkunstner i sanseudstillingen �Vin-
tersol� på Sophienholm, en udstilling,
der arrangeres i samarbejde med
Lyngby Kunstforening.

Pontus Kjerrman, som også er fore-
dragsholder ved medlemsmiddagen
14. april, kendes for en række karak-
teristiske, fabulerende skulpturer i
det offentlige rum, bl.a. et omfavnen-
de par i beton og en tænkende hest i
gips på Stadsbiblioteket i Lyngby.
Pontus har udstillet flere gange på
Sophienholm. Mange har sikkert også
set den kinesisk inspirerede pavillon,
som siden 2005 har været deponeret
i Sophienholms have.
Kunstnerparret har siden 1995 boet i
kunstnerbyen i Hjortekær. I forbin-
delse med Pontus� 60-års fødselsdag
har han på forlaget Tjaldur udgivet
bogen �Skulpturfortællinger� med
tekster af Lisbeth Bonde og af Pontus
selv. Bogen vil være til salg på udstil-
lingen.

Sidste udstillingsdag:  lørdag 3. maj
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Lyngby Kunstforening indbyder til fernisering

Fredag 9. maj 2014 kl. 17-18.30

Kunstner: Birgit Kjær Thomsen

Birgit Kjær Thomsen: �Som autodi-
dakt billedvæver har jeg i mere end
20 år udtrykt mig kunstnerisk i mine
vævede billeder. 
Ved en tilfældighed fandt jeg en gam-
mel billedvæv på loftet, og ideen med
vævningen opstod. Det blev begyn-
delsen på en lang og spændende
rejse ind i den tekstile verden. 
På kurser og gennem undervisning
hos kendte billedvævere har jeg gen-
nem årene udviklet spændende tek-
nikker og afprøvet muligheder for at
give mine billeder nye udtryk.
Jeg har ingen begrænsninger i mit
valg af motiver, som derfor spænder
meget bredt. 
Billederne, der delvis er PopArt-inspi-
reret, er ofte hentet fra dagligdagen
og rummer vævningens stoflige ka-

rakter, samtidig med at de træder tre-
dimensionelt ud af rammen, så be-
skueren udfordres til at træde nær-
mere for at se, om det er maleri, foto
eller plakatkunst. Jeg er hele tiden på
jagt efter nye motiver og udtryksfor-
mer, men kan stadig genkendes på
min helt specielle måde at væve på.
Det er bl.a. blevet sagt om mine
arbejder, at jeg har taget et typisk
kvindeligt, traditionelt univers ind i
billedkunsten og pustet nyt liv i en
gammel tradition. 
Gennem årene har jeg udstillet i
mange kunstforeninger, firmaer, gal-
lerier og på censurerede udstillinger,
hvor jeg har modtaget flere priser.�  

Sidste udstillingsdag:  onsdag 4. juni

Billedvævninger (uden titel) af Birgit Kjær Thomsen 



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. (med to stemmer og to lodder ved generalforsamlingen)

Unge under 25 år 125 kr.

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

Medlemslotteriets gevinster
Ved Lyngby Kunstforenings generalforsamling 5. maj 2014 udloddes følgende
værker:

1. Knud Odde Litografi, 3/30, 56 x 63 cm
2. Jens Ingvard Hansen Bronzeskulptur. 14 x 8 x 11 cm
3. Pernille Kløvedal Helweg Tryk. 36,5 x 36,5 cm
4. Pernille Kløvedal Helweg Tryk. 36,5 x 36,5 cm
5. Deolinda Fonseca �Rum III�. Akryl på papir,  59 x 76 cm
6. Karen Abell �Markens dagbog�. Monotypi, 74 x 70 cm
7. Duo Duo Zhuang �Tehus i Kina�. Gouache, 52 x 52 cm
8. Duo Duo Zhuang �På Møn�. Olie på lærred, 24,5 x 29,5 cm
9. Duo Duo Zhuang �Græsk Ø (1). Akvarel, 70 x 50 cm
10. Tina Tramp �Inner landscape, Less is more�. 

Olie på lærred, 25 x 60 cm
11. Tina Tramp Keramikvase. 24 x 28 cm
12. Hanne Hermann �Uden titel�. Olie på lærred, 64 x 64 cm
13. Lars Høeg �Gerbera, Søndervig�. Tegning, 35 x 28 cm
14. Lars Høeg �Servante�. Olie på lærred, 18 x 24 cm
15. Camilla Augustinus �Flora�. Papirarbejde i plexiglas, 26 x 26 cm
16. Ginny Page �Musvit�. Tegning, 16 x 20 cm
17. Carla S. Westphal �Happy Dance�. Akryl på lærred, 30 x 30 cm

Gevinsterne udstilles på Lindegaarden i forbindelse med generalforsamlingen.
Forinden vil de kunne besigtiges på Jernbanepladsen 22 og på vores hjemmeside.

SIDEN SIDST:
Kunstrejsen til Frankfurt am Main, 28.-31. august 2014 
Der er tilmeldt et godt rejsehold på 19 deltagere, som der nu er booket fly og
hotelværelser til. Vi glæder os til at besøge nogle af Frankfurts spændende
kunstmuseer og vil forberede detaljerne nærmere, når det endelige program for
Museumsufer Festivalen foreligger.

Kirsten Knudsen, Sten & Lis Langvad (turlederne) 


