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Til Korsør Kunstforenings medlemmer 
 

Udstilling endelig igen! 
Genåbning efter denne Coronabølge med værker fra 
samlingen – et tilbageblik på det forrige århundrede – 
Vibeke Mencke Nielsen (f. 1937) 
Jan Nielsen (1945-2017) 
Grafiske arbejder fra især 1970’erne og 1980’erne 
i Korsør Kulturhus 18. januar – 27. februar 
 

                             
Jan Nielsen                                                              Vibeke Mencke N. 

 
Causeri 7. februar kl. 14-16 Ole Seyffart Sørensen, 
foreningens tidligere formand og æresmedlem, som har 
haft kontakt med kunstnerne gennem mange år.  – Det 
er i Korsør Kulturhus - Adgang for foreningens 
medlemmer og andre interesserede –  
Foreningen er vært ved kaffe/te eller lignende.  
  

 
                      

 
Medlemsgaven 2021 (sæson 2021-22) 
Kan afhentes når kontingent er betalt efter nærmere 
aftale eller med formanden på tlf. 2145 6336. 
De 10 litografier er udført af Majken á Grømma (1956-
2016) - De ”blå” er 53x36,5 cm i tværformat – De ”røde” 
er 52,5x37,7 cm i højformat, som hver for sig eller flere 
sammen er rigtig gode og meget dekorative. - Der kan 
tegnes flere medlemskaber eller tilkøbes litografier i 
begrænset omfang, så længe lager haves også til de 
øvrige medlemmerne. 
Når kontingent er indbetalt, kan gaven vælges blandt de 
mulige flere motiver, så længe lager haves. 
 
BEMÆRK virksomhedsmedlemmer (sponsorer) vil få 
gaven bragt snarest i ramme og få mulighed for evt. at 
købe flere tryk fra serien, hvis lager haves. 
 

 
 

 
 
Forårets udstillinger  
er ved at tage form de foreløbige planer 2022 er: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fernisering 4. februar - Susanne Thea 
kunstnerjubilæum med arbejdende udstilling i Store 
Magasin. I februar og marts 
 
Nis Schmidt 90 år ”still going strong”. 
 

Ib Orla-Jensen – naturindtryk – maleri. 
 

Sommerudstilling 24  
 

En kunstner fra samlingen til biblioteket. 
 
Få et nyt medlem til kunstforeningen? 
og deltag i lodtrækning om 3x et tryk af Majken.  
Vi har lavet en folder om kunstforeningen, som du kan 
tage ved udstillingen i kulturhuset – eller på biblioteket. 
Kender du en, som vil være med, så giv folderen. 
 
Få et nyt medlem til at sende en e-mail til formanden 
eller kassereren med navn og adresse og e-mail samt en 
reference til dig som er medlem.  
Eller der kan direkte indbetales kontingent med 
relevante oplysninger! 
 
Kontingent indbetales bedst via netbank på  
Konto 5 55 36 44 (reg. nr. 1551)  
eller MobilPay 76742 
Personlige medlemmer 330 kr.  
Børn/unge og skoleklasser 165 kr. 
Virksomheder (sponsorer) 1600 kr. 
 
Bedste hilsner fra bestyrelsen  
– Finn Mikkelsen 
 
HUSK: Medlemskab af kunstforeningen er en god gave! 
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Korsør Kunstforening glæder sig over, at vi på baggrund 
af en større gave af grafiske værker til foreningen, kan 
præsentere knap 30 grafiske værker i Korsør Kulturhus 
udført af to gode kunstnere i 1970'erne og 1980’erne. – 
Vibeke Mencke Nielsen og Jan Nielsen. 
 
Vibeke Mencke Nielsen, født 1937. Arbejder grafisk 
med såvel radering som farvetegning, linoleumssnit, 
litografi ligesom hun også maler. Motiverne er ofte 
hverdagsagtige ting fra de omgivende rum og 
naturobjekter forvandles gennem studiet af strukturer 
og bevægelser til nuancerede, ofte gådefulde, 
abstraktioner.  Hun har udført en række portrætter af 
kendte personer. Mencke Nielsen debuterede på 
Charlottenborgs Forårsudstilling i 1964. Hun er 
uddannet på ved Erling Frederiksen 1957, Preben 
Hornung 1958 og på Det Kgl. Danske Kunstakademi 
1958- 64 hos Søren Hjorth Nielsen, Holger J. Jensen. 
Hun blev kunstakademiets første kvindelige professor 
fra 1989 – 1998 (den grafiske skole) og er tildelt 
Eckersbergmedaljen i 2005 og har gennem tiden haft en 
lang række faglige tillidshverv. Hun har bl.a. udstillet på 
flere kunstmuseer og udstillinger. Hun har bl.a. 
udsmykket en lyntogsvogn for DSB i 1984 og Færgen 
Scandinavien Star (brændt 1987) samt en Tidsfrise til 
Håndværksrådet 1992 og en stele for viden og 
formidling på Københavns Universitet. Nytårsgaven 
1971 til Korsør Kunstforenings medlemmer i 1971 var 
udført af kunstneren. 
 
Jan Nielsen (1945-2017) har især udført sin billedkunst i 
tilknytning til gruppefællesskaber. Først som medlem af 
Trykkerbanden, siden som medlem af Svanholm-
kollektivet (1982-90). Sammenslutningen 
Trykkerbanden havde fra starten i 1971 udbredelsen af 
grafik til rimelige priser som hovedmål. På Svanholm 
informerede Jan Nielsen ved hjælp af billedmediet om 
kollektivets produkter og sociale aktiviteter. 
Erfaringerne om økologisk drift og respekten for 
naturen er udgangspunktet for hans maleri. Han er 
uddannet på Kunsthøjskolen i Holbæk (Hugo Arne Buch) 
1966; Det jyske Kunstakademi (Palle Nielsen og Erling 
Frederiksen) 1966-67; Det Kgl. Kunstakademi på grafisk 
skole (Palle Nielsen) 1967-71, samt på kunstpædagogisk 
skole (Helge Bertram) 1971- 73.Han debuterede på 
Charlottenborgs Forårsudstilling og Kunstnernes 
Påskeudstilling 1967 og KE 1969 Charlottenborgs 
Efterårsudstilling 1971. Han udstillede i Korsør 
Kunstforening på Korsør Rådhus 1972 og 1977. 
Fungerede som gymnasielærer i billedkunst fra 1976. 
 
 (Se mere om kunstnerne i Weilbach Dansk Kunstnerleksikon m.fl.) 
 

 
Vibeke Mencke Nielsen - værker:  
15     Træer, 1971 
187   Konkyliebrud, 1981 
1215 "Træer i hegn", 1971 
1216 "Skov" 
1217 Gren m. slyngplante, 1972 
1218 Siddende kvinde, ryg, 1958 
1219 Selma Lagerlöf, 1988 
1220 Fragment II (portræt), 1971 
1221 Fragment I (portræt), 1971 
1222 Fragment IV (portræt), 1971 
1223 Fragment III (portræt), 1971 
1224 Fugle, 1980 
1225 Helene, 1972 
1226 Portræt, 1972 
1227 "En ryg", 1973 
1228 Portræt  
1229 Slaggebjerg 
1230 To fisk
  
 
Jan Nielsen - værker: 
1189 Jan Nielsen, Prøve 1 hånd, 1970 
1190 Jan Nielsen, Prøve 1 mand & maskine 
1191 Jan Nielsen, Han kommer frem, 1970 
1192 Jan Nielsen, "Huse", 1969 
1193 Jan Nielsen, "Helikopter", 1969 
1194 Jan Nielsen, "Indianer", 1970 
1195 Jan Nielsen, Civilt område, 1970 
1196 Jan Nielsen, "Menneske", 1970 
1197 Jan Nielsen, "Landskab og mand", 1972 
1198 Jan Nielsen, Siouxens valg – 1, 1973 
1199 Jan Nielsen, Siouxens valg – 2, 1973 
 
 

 


