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Lyngby Kunstforenings 
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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:
18.-22. august: Kunstrejse til Oslo 
(UDSOLGT) 
Lørdag 3. oktober: Efterårsudflugt, side 4
30. oktober: ”Åbne Døre”-fernisering, side 9 
Rom-udstilling på Sophienholm, side 10

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

Berta Moltke, fernisering fredag 7. august, 
side 5
Pernelle Maegaard, fernisering fredag 4. 
september, side 6
Jørgen Teik, fernisering fredag 2. oktober, 
side 7
Ronald Burns, fernisering fredag 6. novem-
ber, side 8

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

Nanna Guldhammer Wraae, malerier,  
8. juli-2. august 
Trine Panum, billedkunst, 5.-16. august
Lisbeth Søndergaard, ”Buzzing Summer”, 
malerier, 19.-30. august 
Bettina Holst, malerier, 2.-13. september 
Mette Brinch Clausen, billedkunst, 16.-27. 
september 
Maibritt Vogelius, malerier, 30. septem-
ber-11. oktober
Kirsten Sloth Lemvigh Petersen, billed-
kunst, 28. oktober-8. november

Referat af generalforsamlingen
20. april 2015
Lyngby Kunstforenings 63. generalfor-
samling blev som sædvanlig afholdt 
på Kulturstedet Lindegaarden med Rolf  
Aagaard-Svendsen som dirigent.
Formanden, Lis Langvad, aflagde beret-
ning for kalenderåret 2014, og kassere-
ren, Ole Koefoed Steen, fremlagde regn-
skabet for 2014 samt budget for 2015. 
Det hele blev godkendt, herunder også 
fastholdelse af taksterne for medlem-
skab.  

Formandens beretning – kort:
Medlemstallet ligger fortsat på omkring 
200. Vi har åbnet mulighed for firma-
medlemskaber og håber, der fremover 
vil komme lokale firmaer/virksomheder 
på medlemslisten. Fra december 2014 
er hjemmesiden det nye kommunika-
tionsmedie, der gør det nemt ad hoc at 
orientere sig om, hvad der sker i forenin-
gen. Derfor er antallet af bladudgivelser 
nu reduceret til to om året.  
Vi kan glæde os over, at kunstforenin-
gens udstillinger på Jernbanepladsen, i 
Cobra-rummet og på Sophienholm 2014 
har haft et stort publikum og fået fine 
anmeldelser i lokal- og dagspressen – 
også uden for kommunegrænsen. Igen 
erfarede vi, at kunstforeningens arbejde 
bidrager til at styrke kommunens kul-
turelle profil.

På Jernbanepladsen har der været af-
holdt 9 udstillinger, heraf 3 dobbeltud-
stillinger, så samtidskunsten har været 
repræsenteret med meget forskellige 
udtryksformer. Desuden har vi for fjerde 
gang været vært for ”Åbne Døre”s 
medlemsudstilling. 

På Sophienholm stod foreningen for 
udstillingen ”Vintersol”. Det var en serie 
spændende rumlige elementer og instal-

lationer, der appellerede til besøgende i 
alle aldre – og med et flot besøgstal.
Udstillingen var skabt i samarbejde mel-
lem skolebørn og 21 kunstnere, som 
alle havde erfaringer med at arbejde 
med børn og kunst på Statens Museum 
for Kunst. I efteråret var kunstnerne til- 
knyttet kommunens skoler som ”hus-
kunstnere”. Det udmøntede sig også i 
en særudstilling på Jernbanepladsen, 
”Børnekunst i skolerne”. 

Cobra-rummet bød på hele 18 udstill-
inger, hvoraf 2 var dobbeltudstillinger af 
yngre kunstnere.

Medlemsaktiviteter: Kunstrejsen til 
Frankfurt am Main, hvor vi ud over en 
række interessante museumsbesøg op-
levede byens årlige Museumsuferfest. 
Rejsen blev fulgt op med en billedaften 
på Fuglevad Vandmølle. Sommerud-
flugten til Rønnebæksholm med ud-
stillingen ”Minimal barok” og efterføl-
gende besøg hos glaskunstneren Branca 
Lugonja, kunstnerbesøg i atelier-
husene i Gadevangen med kølig hvid-
vin i kassererens skulpturfyldte have 
– samt medlemsmiddagen, hvor Pontus 
Kjerrman talte over temaet fra sin bog 
”Skulpturfortællinger”.
Alt dette er båret af et stort frivilligt ar-
bejde, som bestyrelse og kustoder le-
verer.
Da der ikke skulle afholdes valg i år, 
og der ikke var emner under Eventu-
elt, kunne vi efter et glas vin gå over til 
udlodningen af den indkøbte kunst fra 
2014-udstillingerne på Jernbanepladsen 
samt de donerede værker fra udstillerne 
i Cobra-rummet.

Hele formandens beretning kan læses 
på kunstforeningens hjemmeside. 
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Efterårsudflugt

Kl. 14 mødes vi på Køge station. 
Transport til Køge sker på egen hånd, 
enten med bil eller tog. Fra Køge station 
vandrer vi en lille tur 
ad ”skulpturruten” i 
Køge centrum hen til 
KØS i Nørregade 20. 

Kl. 15 begynder vo-
res omvisning på 
KØS, nu Museet for 
Kunst i det Offentlige 
Rum. Her vil vi høre nærmere om mu-
seets nyerhvervelser i udstillingen ”15 
favoritter”. Derefter er der eftermid-
dagskaffe/te og kage i museets café.  
Indtil museet lukker kl. 17, kan man se 
sig omkring på egen hånd i de øvrige ud-

stillinger, fx Bjørn Nørgaards skitser til 
de kongelig gobeliner på Christiansborg. 

Maksimum deltagerantal: 30 personer.

Tilmelding (og betaling) senest lør-
dag 19. september ved overførsel af 
160 kr. per person til kunstforeningens 
bankkonto 1551-1033220. HUSK at 
skrive navn(e) og KØS.

Turleder: Monica Munch, tlf. 2320 8030 
eller e-mail: munchmonica@gmail.com

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.

Lørdag 3. oktober 2015 går Lyngby Kunstforenings efter-
årstur til Køge, hvor vi ser på kunst i det offentlige rum: 
I byen og på Køge Skitsesamling (KØS)

Lyngby Kunstforening indbyder til fernisering

Fredag 7. august 2015 kl. 17-18.30

Kunstner: Berta Moltke
”Tidsrejse”

I de seneste årtier har Berta Moltke været 
optaget af kalligrafi og gamle håndskrif-
ter, der med ord danner de smukkeste 
ornamenter. Hebraiske tekster, skriften 
fra den berømte rosetta-sten, betegnel-
ser på klassiske fragmenter og billed-
dannende manuskripter veksler mellem 
forfaldne pergamenter og gulnede pa-
pirer. 

Med en sitrende intensitet formår Berta 
Moltke at gengive skrifttegn, så årtu-
sinders historie fornemmes. Lag på lag 
bygger hun motivet op, samtidig med 
at hun skræller af indtil de tidligste kul-
turer. Med en arkæologs nysgerrighed 

og følsomhed  afdækker hun de inderste 
lag fra en skjult fortid.
Bag de grafiske blades formelle og syn-
lige overflade skaber Berta Moltke en 
dialog med fortiden – ikke blot motivisk, 
men også ved brug af forskellige teknik-
ker. F.eks. forestiller de ætsninger og 
akvatinter, der bærer titlen ’palimpsest’, 
noget så kryptisk som en håndskrift, 
hvis oprindelige tekst er slettet for at 
give plads for en ny. 

(Uddrag af Hanne Raabymagles tekst 
til udstilling i London)

Udstillingsperiode:  
lørdag 8. august – lørdag 29. august 

Berta Moltke: Statue
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Lyngby Kunstforening indbyder til fernisering

Fredag 4. september 2015 kl. 17-18.30

Kunstner: Pernelle Maegaard
”Hvad hjertet gemmer”

Naturens former som inspirationskilde.

I tidlig erindring har jeg billeder af mig 
selv, der “studerer” og piller i blomster 
og skovbund. Den forunderlige verden 
man ser, når man løfter et par blade og 
opdager, hvad der foregår af struktur og 
myldren rundt under ens fødder. Eller 
når vinden pludselig står stille, og so-
len står lodret på søens vandoverflade. 
Et kort øjeblik ser man ned gennem det 
gulbrune vand og opdager alle bevæ-
gelserne, der nærmest foregår i lagdelte 
verdener – helt nede fra søens mud-
rede bund op til vandoverfladen, hvor  
skøjteløberne har deres dans.

Den slags billeder, mønstre, bevægelser 
står meget stærkt i min erindring, står 
som en livsledsager for mig. Derfra har 
jeg et udgangspunkt som billedkunst-
ner.
Siden har jeg også fundet stor glæde i at 
skabe enkle figurer, der gerne skal sige 
en masse uden at postulere.
Udstillingen kommer til at bestå af ma-
lerier, broderier og bemalede ingeniør- 
tegninger, tegninger som min far har 
lavet, og jeg har bemalet.

Udstillingsperiode:  
lørdag  5. september – lørdag 26. sep-
tember 

Pernelle Maegaard: Akryl på lærred 

Lyngby Kunstforening indbyder til fernisering

Fredag 2. oktober 2015 kl. 17-18.30

Kunstner: Jørgen Teik
”Lys mod skumring”

”Jeg har tit visioner om malerier – 
dagdrømme, kan man sige – men det er 
gennem arbejdsprocessen, at malerier 
bliver til billeder. Arbejdsprocessen er 
altså det væsentlige.

Jeg har i nogle år haft stor glæde af  
en bog, der hedder ”Gudebilleder”, som 
viser de forskellige religioners udtryk 
i billeder. Jeg bruger bogen vilkårligt 
som en øjenåbner, men den er ikke min  
eneste inspiration.

Den stiller spørgsmål ved det eksisten-
tielle, som jeg prøver at forholde mig til 
i mit arbejde”. Jørgen Teik Hansen

Udstillingsperiode: 
lørdag 3. oktober – lørdag 24. oktober 

Jørgen Teik: Uden titel

Jørgen Teik: Uden titel
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Lyngby Kunstforening indbyder til fernisering

Fredag 6. november 2015 kl. 17-18.30

Kunstner: Ronald Burns
”Kunsten at tegne”

”Jeg har tegnet hele mit liv og finder in-
spiration bl.a. i Bibelen og litteraturen. 
Når jeg får idé til et værk, udvikler den 
sig under hele processen. Derfor har jeg 

ikke en egentlig titel, men “Kunsten at 
tegne”, som jeg glæder mig til at vise i 
Lyngby Kunstforening.   

Ronald Burns

Ronald Burns: Uden titel

Udstillingsperiode:  
lørdag 7. november – lørdag 28. november

Kunstnersammenslutningen ”Åbne Døre”s 
fællesudstilling 2015

Fernisering i Lyngby Kunstforening 
fredag 30. oktober kl. 17-18.30

Åbningstale af kulturudvalgsformand 
Dorthe La Cour.
”Åbne Døre” er en sammenslutning af 
ca. 30 kunstnere i Lyngby-Taarbæk Kom-
mune. To gange om året inviterer kunst-
nerne alle interesserede 
indenfor i deres private ate-
lierer og værksteder. 
I vinterhalvåret afholder 
”Åbne Døre” en fællesud-
stilling i Lyngby Kunstfore-
ning, hvor publikum kan få 
en smagsprøve på de en-
kelte kunstneres meget for-
skelligartede udtryk.

Udstillingen er åben i Lyngby Kunstfore-
nings lokaler på Jernbanepladsen 22:
lørdag 31. oktober kl. 11-14 og 
søndag 1. november kl. 11-14

Kunstnerne holder åbent i 
deres værksteder: 
lørdag 31. oktober kl. 
11-17 og søndag 1. no-
vember kl. 11-17

Se adresser mv. på  
”Åbne Døre”s hjemmeside 
www.ltkunst.dk

Kunstner: Folmer Kristensen

Kunstner: Josie Frances Hadley
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Der er fuld gang i forberedelserne til 
vores Sophienholm-udstilling ”00197 
ROMA”, som vises fra 21. november 
2015 til 10. januar 2016. Mon ikke 
det romerske tema kan lokke mange 
besøgende til Sophienholm i den mørke 
vintertid?

Der vil blive præsenteret nyere arbejder 
af danske billedkunstnere og forfattere, 
som har opholdt sig i Rom i længere pe-
rioder – bl.a. på Det danske Institut med 
postnummeret 00197 Roma – og gen-
skabt mødet med byen i deres værker. 
Med forskellige former for billedkunst 
såsom video, maleri, tegning, grafik, in-
stallation og skulptur får vi kunstnernes 
tolkning af mødet med byen. Littera-
turen vil indgå visuelt i udstillingen og i 
den ledsagende bog med kritiske essays 
om Rom og fotos af billedkunstnernes 
værker. 

Hvis økonomien tillader det, vil der i ud-
stillingsperioden blive afholdt et par ar-

rangementer med oplæsninger, lydper-
formances og talks. 

De udstillende kunstnere er Eva Koch, 
Marie Rømer West, Mette Kit Jensen, 
Peter Brandt, Mikkel Olaf Eskildsen, Siri 
Kollandsrud, Jane Maria Petersen, Mari-
anne Grønnow, Lise Harlev, Line Kall-
mayer, Marie Louise Vittrup Andersen, 
Rikke Benborg og Anita Viola Nielsen, 
som er kurator sammen med lektor i 
retorik, Hanne Roer, der står for udstil-
lingsbogen. 

Invitation til fernisering følger senere til 
medlemmerne på e-mail og hjemmesi-
den. 

Siri Kollandsrud: Natvandrere

SIDEN SIDST:

Igen en vellykket udflugt med Lyngby 
Kunstforening!
Grundlovsdag var vi 43 forventningsful-
de personer, der steg på bussen i Lyngby 
med kurs mod Malmø. Vores første mål 
– Malmö Konstmuseum – har til huse 
i Malmöhus, Nordens ældst bevarede 
renæssanceslot. Slottet indeholder flere 
forskellige udstillinger, og for os var der 
valgt udstillingen “Från 1500 till nu”. Det 
var en ordentlig mundfuld, men takket 
være en ny, men engageret guide synes 
jeg, det blev fint formidlet.
Frokosten blev serveret i en afdeling af 
Restaurant Wega, der var indrettet nede 
i en kælderhvælving. Det gav en ganske 
særlig stemning, så man følte sig sat 
flere hundrede år tilbage i tiden. Meget 
hyggeligt.
Efter frokosten skulle vi til Moderna Mu-
seet. Man kunne ikke køre med bussen 
helt hen til museet, så vi blev sat af og 
skulle gå et stykke. Her var vi virkelig 
begunstiget af det gode vejr, så det blev 

Sommerudflugten til Malmø, 5. juni 2015

en dejlig gåtur på en sti langs Södra 
Förstadskanalen, som bl.a. gik gennem 
Altonaparken. 
Moderna Museet har til huse i Malmø 
elværks gamle turbinehaller, så jeg blev 
ret overrasket, da vi nåede til indgan-
gen. En skrigende orange facade, som 
indenfor havde en lige så orange café, 
hvor vi sluttede af med kaffe og lækker 
kage.
Inden da blev vi vist rundt i udstillingen 
“Niels Dardel och den moderna tiden”. 
Her var det en vidende og entusiastisk 
rundviser, der gjorde oplevelsen af ud-
stillingen til noget særligt.
På hjemturen kørte chaufføren os helt 
hen til Turning Torso, hvor vi steg ud, så 
vi lige fik den oplevelse med også. 
Tilbage i Lyngby igen havde jeg indtryk 
af, at alle lige som jeg havde haft en god 
og oplevelsesrig tur, der var veltilrette-
lagt, fint guidet og gennemført af Karin 
Sandvad.

Kirsten Fals

VIGTIGT
Dette medlemsblad (med navn og 
adresse på) er medlemmernes  
gratis adgangskort til Rom-udstil-
lingen i udstillingsperioden. 
Så pas godt på det!

Lyngby Kunstforenings 
vinterudstilling på Sophienholm

00197 ROMA
Medlemsmiddagen med foredrag 
af filminstruktør Torben Glarbo blev 
afholdt 5. marts 2015 på Linde-
gaarden. 

Der var blandt de ca. 30 deltagere 
stor interesse for den meget person-

lige, dybdeborende og smukke film 
om den sky kunstner, Sonja Ferlov, 
og den efterfølgende debat om hen-
des holdninger til kunsten varede 
i flere timer. Der blev fra flere del-
tagere udtrykt tilfredshed med ar-
rangementet.  



LYNGBY KUNSTFORENING
Udstillinger, medlemsmøder, kunstrejser, medlemslotteri

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

Enkelt-medlemskontingent 225 kr.
Par (på samme adresse) 350 kr.

Unge under 25 år 125 kr.
Firmaer 1.000 kr.

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

Meddelelser fra bestyrelsen
Praktisk hjælp søges!
Kunne du tænke dig at være med i et lille praktisk arbejdsteam, som bestyrel-
sen kan trække på efter behov (fx til ophængning/nedtagning af udstillinger, 
opstilling af borde/stole ved arrangementer), så kontakt sekretær Tove Løvs-
gren på tlf. 2881 8000 eller lovsgren@youmail.dk 

Bogen ”Kangia” til salg
Kunstneren Jens Brink, der i 2014 udstillede sine smukke fotos fra Grønland, 
har doneret restoplaget af sin fotobog ”Kangia” til Lyngby Kunstforening. 
Bogen kan købes for 50 kr. på Jernbanepladsen.

Og så et hurra og velkommen til vores første firma-
medlem: Nordea i Lyngby!

Den årlige udflugt 
for bestyrelse og 
kustoder fandt 
sted på selve fol-
ketingsvalgdagen, 
18. juni. 
Turen gik til den 
Hvide Kødby, hvor 
vi fik omvisning  
hos Galleri Bo 
Bjerggaard. Her 
så vi en mindeud-
stilling om Poul 
Gernes, sort/hvide fotos af Per Bak Jensen og svenskeren Bo Christian Larssons 
skulpturer og installationer om skovens dæmoniske natur. Vi sluttede af med en hyg-
gelig middag på restaurant Carlton på Halmtorvet.

Monica Munch

FRA VORE EGNE RÆKKER
Bestyrelse og kustoder hos galleri Bo Bjerggaard


