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Giv os din e-mail
Har du en e-mail-adresse, som du 
bruger? Har du lyst til at få informa-
tioner fra Dragehøj Kunstforening og/
eller Gallerie Dragehøj elektronisk, 
og dermed spare foreningen for porto, 
kuverter og trykning? Så giv os din 
e-mail. Du kan sende en e-mail til for-
manden med denne tekst i emnefeltet: 
”Her er min e-mail”.

Mors dag
Søndag den 14. maj viste sig at blive 
en vidunderlig sommerdag. Kl. 13 bød 
Jytte velkommen og der blev i dagens 
anledning serveret velkomstdrink. 

Dagen blev ekstra festlig, idet Hol-
megaard Koret kom og underholdt, så 
Galleriet blev indhyllet i musik. Korets 
sprudlende leder Hanne Winther Knud-
sen introducerede på levende vis san-
gene, og bestyrelsesmedlemmerne ser-
verede kaffe og hjemmelavede lagkager 
for gæster og kor, som tilsammen skabte 
en dejlig stemning. 
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Udstillingsplan 2. halvår 2017

01.07. – 29.10. Afgangsudstilling fra Den klassiske Broderiskole
 Anni Christophersen og Eva Aaberg Westh
16.07. kl. 14-16 Anni Christophersen og Eva Aaberg Westh kommer og fortæller
 om udstillingen med de smukke klassiske broderier.
02.09. – 29.10. Kunstnergruppen NI LIV
 Jette Gundorf, maleri.  Er uddannet billedkunstlærer og maler, fordi 
 det er umuligt at lade være.
 Elisabeth Bækmark, maleri. Er iagttageren, der gengiver natur og 
 portrætter i lysende impressionistiske farver.
 Ingrid Korning, maleri. Er vokset op i Sverige, men bor i Danmark. 
 I billederne fornemmes ofte inspiration fra begge sider af Øresund.
 Mette Holmskov, maleri. Er uddannet keramiker. Men inspirationen 
 fra Nordsjællands natur har gjort maleriet til den udtryksform, vi ser 
 i dag.
 Anette Christiansen, keramik. Er kendetegnet ved et stramt 
 formsprog og klare farver. Det gælder både unika og brugsting.
 Lasse Birk, keramik. Er som udgangspunkt fascineret af enkle 
 stramme former, hvilket afspejles i hans hånddrejede krukker.
04.11. – 17.12. Vinterudstilling
 Henrik Dahl, maleri, akvarel, tegning og keramiske fi gurer. 
 Inspirationen er den nære natur, som er et gennemgående træk i de 
 forskellige værker.

Toppede brosten eller ej?
Vi holder meget af vores gamle gårdsplads med toppede brosten – den harmonerer smukt 
med omgivelserne. Imidlertid vil vi gerne lette adgangen for vore gæster. Især er det 
vanskeligt for ældre og gangbesværede at gå fra P-pladsen over gården til indgangen. 
Vi har derfor søgt Næstved Kommune om at få anlagt en sti.Vi har foreslået, at stien 
lægges i fl erfarvede chaussé-sten (granit), sådan at gangsti, brolægning og gård stadig 
harmonerer. Vi har endvidere anbefalet, at der op mod døren skabes en svag stigning, så 
kørestolsbrugere også får gavn af fornyelsen.

Ansøgningen er sat på Næstved Kommunes budget for 2018, så der er håb om, at vi til 
næste år får opfyldt vort ønske om let tilgængelighed til Galleriet for alle vore gæster.
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Løst og fast

Dragehøj 
Kunstforening  
støttes af:

Folkeuniversitetet
Holmegaard - Suså

Kig efter vort program i begyndelsen af 
august på Gallerie Dragehøj og Næstved 
Kommunes biblioteker, men se først og 
fremmest på vores hjemmeside:

www.hosu.dk

I Gallerie Dragehøjs Café kan slå dig ned 
og nyde en kop frisklavet kaffe, evt. med 
lun pæretærte til og med mulighed for en 
hyggelig snak over kaffen.

Tak! 
I nyhedsbrevets decemberudgave var 
der et opråb om økonomisk støtte til ud-
skiftning af gulvtæppet i rummet, hvor I 
bydes velkommen.

Det er med stor glæde vi kan fortælle, at 
udover Galleriets medlemmer, som støt-
tede ved køb af dækkeservietter,  trådte 
også Næstvedegnens Landbrugsfond til 
med bidrag. Fondens støtte betød, at vi 
allerede i januar kunne få et nyt tæppe 
lagt på. Der blev desuden penge til at 
anskaffe en ny computer, hvilket har let-
tet arbejdet betydeligt. 

En varm tak til Næstved egnens Land-
brugsfond og til alle, som har hjulpet 
os økonomisk. I den forbindelse gør vi 
opmærksom på, at salget af dækkeservi-
etter fortsætter, og at pengene, der kom-
mer ind ved salget, forsat går til nødven-
dige fornyelser.




