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Så er det igen tid for en lille 

efterårshilsen fra Billedskolens 

Venner. 

Billedskolen for børn  
En ny sæson er allerede godt i 
gang og tilslutningen af børn har 
været rigtig god. Der er tilmeldt 
godt 50 børn, der er fordelt på 4 
hold. 

 

Da Tove Rasmussen har ønsket 
at gå ned i tid, har vi ansat Chri-
stina Munk Andersen til at un-
dervise de 2 af holdene.  

Christina er uddannet lærer og 
har billedkunst som et af sine 
liniefag. Hun har undervist en del 
i faget både i folkeskolen og på 
Svendborg Ungdomsskole. Hun 
er selv udøvende på området og 
er vokset op med en mor og en 
morfar, der var kunstnere. Som 
barn gik hun i en af landets æld-
ste billedskoler, så hun har be-
skæftiget sig med billedkunst i 

mange år og glæder sig meget 
til at komme i gang i Ryslinge 
Billedskole. Tove underviser 
de to mandagshold og Chri-
stina underviser de to tirs-
dagshold. 

Der er ikke ændret på under-
visningsområderne og elever-
ne kommer i foråret på eks-
kursioner som de plejer. Det 
sene tirsdagshold skal på be-
søg hos Ida Holm Mortensen 

og det sene mandagshold skal 
på en tur til København. 

 

Huset ude og inde 
Trappen fra vejen op til huset 
var efterhånden vanskelig at gå 
på, men det er der nu rådet bod 
på. 

Kommunen har i foråret renove-
ret området og sat en hel ny 
trappe af små brosten, så nu er 
der nem adgang. Samtidig har vi, 
takket være en stor donation fra 
Den Faberske Fond, fået opsat 
udendørs belysning ved trappen 
og i haven bag huset. Det er en 
meget stor forbedring af områ-
det omkring Fløjte Emils Hus og 
vi takker både Den Faberske 
Fond og Faaborg-Midtfyn Kom-
mune. 

 

Inde er depotrummet på loftet 
færdigt og taget i brug. Reolerne 
er allerede fyldt op, så det var en 

tiltrængt udvidelse. 

Opkrævning af betaling for 
undervisning i efteråret 2015 
 

Til forældre til børn i billedskolen 
vedlægger vi et girokort, der skal 

betales senest den 15. novem-
ber. 

Arrangementer 

Sæt X i kalenderen   

Julemarked 
Efter sidste års stor succes gen-
tager vi julemarkedet med salg 
af kunst og kunsthåndværk. 

Datoerne er den 21. og 22. no-
vember kl. 10 -16. 

Kunstnerne er: Ida Holm Mor-
tensen, Jens Bohr, Helle Baslund, 
Annette Holdensen, Nina Ferlov, 
Steffan Herrik, Søren Bjælde og 
Marianne Juul Andersen. Kunst-
nerne har alle en hjemmeside, så 
I kan orientere jer der. 

 

Juleafslutning 
Torsdag den 10. december kl. 
16–18 ønsker vi hinanden glæ-
delig jul med en udstilling af 
elevernes arbejder inspireret af 
højtiden. Her vil også være ind-
pakkede gaver, som skal med 
hjem til jul.  

Sidste undervisningsgang inden 
jul er den 14. og 15. december. 

Generalforsamling 
Onsdag den 2. marts 2016 er der 
generalforsamling i Billedskolens 
Venner. Mere herom senere. 

 

Med venlig hilsen 
Billedskolens Venner


