
 FØLG os på Facebook og www.korsørkunst.dk                   Medlemsbrev  –  juli 2020 
 

Finn Mikkelsen, formand – tlf.  21456336 -  fmik@korsoerkunst.dk 
      Birger Bjerringfelt, kasserer – birger@bjerringfelt.dk 

HUSK: - Medlemskab af kunstforeningen er en god gave!                                                     

Så går vi i gang igen! 
Vi håber I bestyrelsen, at vi under iagttagelse af de 
givne regler nu igen kan præsentere udstillinger. 
Så derfor vil der i løbet af uge 27 blive ophængt værker 
fra samlingen i Korsør Kulturhus og på Korsør Bibliotek. 
 

Se udstillingen, mød bestyrelsen, få medlemsgaven  
i Kulturhuset: onsdag den 1. juli kl. 15-17  
på Korsør Bibliotek: torsdag den 2. juli kl. 14-16 
 

Bestyrelsen opfordrer de, som endnu ikke har betalt 
kontingent 2019-20 til at gøre det snarest, så 
medlemsgaven kan afhentes.  Vi sendte en erindring ud 
i maj til de få det er aktuelt for. 
 

Der kan selvfølgelig også indmeldes nye medlemmer, 
hvis du kender nogle, som har lyst til at være med? eller 
måske fortjener en gave? Kontingent inkl. ugle-gaven: 
330 kr. - børn og skoleklasser 165 kr. – virksomheder 
1600 kr. (særlig service) 
 

 
Medlemsgaven  2019 (sæson 2019/20) - den keramisk 
skulptur efter eget valg  – unika uglen udført af 
keramiker Gerda Østergaard - Kan også afhentes  efter 
aftale med formanden -  (Virksomheder får gaven m.m. 
bragt, når kontingent er betalt). 
 

Udstillingsprogrammet  - foreløbig ændret således for 
resten af året: 
Juli måned på Korsør Kulturhus, som har åbent hele 
sommeren i år: 33 farvelitografier af 11 kunstnere: Jens 
Birkemose – Henrik Have –Pernille Kløvedal Helweg – 
Aka Høegh- Bodil Kaalund – Bjørn Nørgaard - Knud 
Odde – Tryggvi Olafsson - Leif Sylvester – Arne Haugen 
Sørensen - Inge Lise Westman 
SIDSTE udstillingsdag onsdag den 5. august. 

- SE udstillingen og Mød os onsdag den 1. juli kl. 
15-17 i Kulturhuset. 

Man- til torsdag kl. 10-19, fredag kl. 10-14, samt ved arrangementer 
 

Juli måned på Korsør Bibliotek: 10 Linoleumssnit af 
Henry Heerup samt nok fra samlingen processen i 11-12 
ark for et enkelt farvelitografi, hvis pladsen tillader det. 
SIDSTE udstillingsdag lørdag den 25. juli. 

- SE udstillingen og mød os torsdag den 2. juli kl. 
14-16 på Korsør Bibliotek. 

                    
 
August – september på  Slagelse Erhvervscenter i Det 
gamle posthus ved stationen vil vi vise VÆRKER til SALG 
Det er været, som det har været nødvendigt at indkøbe 
på de udstillinger, hvor kunstneren ikke har solgt. 
 
 August- september i Korsør Kulturhus arbejder vi også 
på , at vise efterladte værker af Torben Heron i 
Kulturhuset , som ved flere lejligheder har udstillet hos 
os. 
 
September - oktober har vi en aftale med kunstneren 
Ina Christensen, Ringsted om at udstille i Kulturhuset. 
 
Oktober-november arbejder vi på muligheden for at 
vise værker af en eller flere afdøde sommerudstillere i 
Kulturhuset.  
 
 November-december kan vi præsentere maleren og 
grafikeren Claus Bojesen og uddele medlemsgaven 
2020 (for sæson 2021-22). 
 

Årets generalforsamling, som skal finde sted inden 
udgangen af september, forventes afholdt torsdag den 
24. september i Korsør Kulturhus.  
 
Grafikmappen / salgsmappen:  
Megen ekstra grafik, bøger m.v. til salg - formanden kan 
kontaktes på tlf. eller e-mail, når der bliver mulighed – 
med behørig afstand vil der være mulighed for 
fremvisning. Hvis der skal indkøbes gaver til andre eller 
fornyes/ suppleres hos en selv! 
 

Bestyrelsen modtager altid gerne ideer og forslag til 
udstillinger og aktiviteter! 
 
På gensyn ved udstillingerne– for bestyrelsen  
                                        Finn Mikkelsen, formand. 
                  

ma.-ti. kl. 10-17, on-to kl. 12-16, fr kl. 10-16, lø. kl. 10-13. 

 


