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Billedskolen startede med 

introduktionsaften den 24. au-

gust, hvor Tove Rasmussen bød 

kunst-ner Lisbeth Krag Olsen 

velkommen som ny underviser i 

billedskolen. Der var mødt både 

elever og forældre op og de fik 

en god introduktion af Lisbeth 

om den kommende sæson. 

Vi har igen oprettet 4 hold og 

som noget nyt kan de yngste, 

det vil sige 0.- 1.kl., også melde 

sig i billedskole. Der er i alt 46 

elever fordelt på 4 hold – med 

færrest på holdene for de yngste 

elever. 

 

Vi har i år fået elever udefra 

blandt andet på grund af omta-

len i de to fynske aviser. Det er 

dejligt, at billedskolens virke og 

eksistens spredes længere ud 

end til det distrikt, hvor vi deler 

foldere ud. 

Huset 

Vi er glade for, at vi nu dispone-

rer over hele huset. Det har givet 

god depotplads og vi har ”indret-

tet” stue ovenpå i værelset ud 

mod Graabjergvej med udstilling 

af nogle af Fløjte Emils akvareller 

m.m. Rummet bruges også af 

forældre, som venter mens de-

res barn bliver undervist, som 

ekstra rum i forbindelse med 

undervisningen og endelig som 

cafe, når vi holder julemarked. 

Udstilling 

Jubilæumsudstillingen i foråret 

med Ida Holm Mortensen var en 

kæmpe succes. 10 år var gået 

siden Ida startede som den før-

ste udstiller – og vi synes det 

skulle fejres med en ”gentagel-

se”. 

 

Ida inviterede Ursula Dyrbye-

Skovsted – indehaver af Intarsia i 

Ringe – til at være gæsteudstil-

ler. Der var stor tilstrømning og 

interesse for begge udstillere – i 

alt ca. 240 besøgende over de 5 

påskedage. 

Det har givet os lyst til at invitere 

2 udstillere til den kommende 

påskeudstilling. Det bliver grafi-

ker og maler Birgitte Thorlacius, 

Asperup og billedhugger Lotte 

Olsen, Tommerup. 

 

Indbetaling 

Til forældre med barn i billedsko-

lens vedlægges girokort for beta-

ling af efterårssemestret. Man er 

dermed automatisk medlem af 

Billedskolens Venner. 

Vi vil opfordre til, at I spreder 

kendskabet til Billedskolens Ven-

ner og de aktiviteter, som fore-

går i huset – dels billedskolen for 

børn og de øvrige aktiviteter – 

julemarked og forårsudstilling og 

foredrag af kommende udstillere 

ved generalforsamlingen. 

 

Arrangementer 

Sæt X i kalenderen   

Julemarked med kunst og kunst-

håndværk lørdag den 19. og 

søndag den 20. november. Ud-

stillerne er igen i år Ida Holm 

Mortensen, Helle Baslund, Jens 

Bohr, Nina Ferlov, Annette Hol-

densen og Søren Bjælde. 

Juleafslutning for elever og de-

res familie onsdag den 14. de-

cember. Vi ønsker hinanden god 

jul med en udstilling af elevernes 

arbejder og der vil også være en 

indpakket gave, som skal med 

hjem. 

 

Generalforsamlingen finder sted 

i uge 12 

Påskeudstillingen med fernise-

ring skærtorsdag den 13. april. 

Udstillingen varer til 2. påskedag 

den 17. april. 

 

 

Med venlig hilsen 

Billedskolens Venner 

 

 

  


