
Skævinge Kunstforening 
Formandsberetning for 2018 

Endnu et kunst-år er bag os. I år er jeg på valg, men ligesom sidste år, var dette år endnu 

mere fantastisk at være formand og med i bestyrelsen. Jeg vil igen i år starte min beretning 

med at takke bestyrelsen for det gode samarbejde internt i bestyrelsen og vores 

samarbejde med Føllegård Alive.  

Jeg vil takke bestyrelsen for det arbejde, der blev lagt året igennem – møder, planlægning 

af udstillinger, koordinering, vagtplaner og meget mere. Vi har det heldigvis godt og sjovt 

sammen. Alle er lige gode til at bidrage med gode idéer og stor arbejdsindsats. Det er 

dejligt at se, at engagementet stadig er højt.  

 

Arrangementer i 2018 

I 2018 har foreningen afholdt en efterårsudstilling, en medlemsudflugt og vores berømte 

julemarked.  

Planen var at afholde workshops i maj måned med forskellige boder og aktiviteter, som 

skulle være en mere aktiv medlemsudstilling. Men der var desværre ingen tilslutning, så 

det blev aflyst.  

 

Til Årets medlemsudflugt i juni var vi på besøg hos Handcraft by Danmark i Hillerød. Stedet 

udstiller høj kvalitet af møbler og kunsthåndværk, som er dansk produceret. Det var en 

super interessant tur, hvor ejeren fortalte historien bag møblerne og håndværkerne. Der 

var desværre ikke den store tilslutning til turen, men vi fortsætter også i år med at 

arrangere medlemsudflugt. Måske vil interessen komme . Vi ved dog endnu ikke hvor 

årets tur vil tage os til. Har I en god idé, lytter vi gerne til jer.  

 

I september måned afholdt foreningen en efterårsudstilling, hvor temaet var Tankespind. 

Den Danske Ordbog definerer Tankespind som forestillinger, der er urealistiske, indbildte 

eller på anden måde uden grund i virkeligheden. Til denne udstilling havde de inviterede 

kunstnere frit slag på at komme med deres bud på tankespind. 6 kunstnere var inviteret: 

Birgitte Munch, som siger at tankespind kommer i alt hvad hun normalt maler. I hendes 70 

år lange liv har farver, former, naturen og drømme været en vigtig del af den daglige 

tilværelse. 

Klaus Hertel, læge med speciale i intern medicin, er mere til de figurative billeder, med et 

lille tvist af ironi og skepsis. 



Sanne Riddell maler med olie på lærred. Sanne maler intuitivt, og bruger meditation og 

musik, da hun så kan give slip på det intellektuelle og give plads til større intuition, følelse 

og fantasi. 

Valentina Djurhuus-Andersen er en autodidakt kunstner, som arbejder med forskellige 

kunstformer. Det er figurer og for det meste ansigter, der fascinerer Valentina. 

Nana Mikkelsen, som har meldt sig ind i foreningen kort efter udstillingen, og er her i dag, 

laver store billedvæverier og skærer figurer i fedtsten, inspireret af grønlandske tupilakker. 

Hun arbejder tæt på stenens form og struktur og finder motiver i stenen. 

Marina Gunst arbejder oftest med akryl på lærred. Marina inspireres af følelsesmæssige 

begivenheder i hendes liv, så som glæder og sorger af skøn musik, farver og meditation, 

samt mødet med andre mennesker, kulturer og naturen. 

Udstillingen var velbesøgt, og kunstnerne havde en skøn weekend. Men som altid – der 

kunne godt komme flere besøgende – og her iblandt gerne flere medlemmer af 

kunstforeningen .  

 

Vi lukkede kunst-året i november med vores årlige julemarked. I år havde vi 33 

kunsthåndværkere med. Ud over kunsthåndværkerne, var der både en café, live musik, 

tryllekunstner, julelotteri og vores alle sammens Bernt-julemand. Som noget nyt i år, havde 

Ib en flæske-sandwich bod, som var en stor succes. Alt det har vi igen i år stablet på 

benene sammen med Føllegård Alive. Ligesom i 2017 har vi og Føllegård Alive været 

sammen om såvel planlægning som økonomi i forbindelse med julemarkedet. Det fungerer 

rigtig godt for begge foreninger og ikke mindst blev det et vellykket julemarked. Det gode 

samarbejde resulterede igen i år i bedre planlægning, bedre arbejdsfordeling og ikke 

mindst større overskud til begge foreninger.   

Julemarkedet på Føllegård er, som altid, populært. Det var velbesøgt begge dage på alle 

tidspunkter på dagen. Vi takker alle de udstillende kunsthåndværkere for deres bidrag med 

gaver til vores julelotteri.  

 

Indkøb af nye værker 

I 2018 har foreningen været ud med den store pengepung. Vi har indkøbt 8 nye værker i 

løbet af 2018. Vi faldt over følgende gode værker.  

Fra Handcraft by Danmark:  

Sidebord fra NOYER - Made by Hand. Bordet er fremstillet af massive valnødde ben og en 

plade af valnød finer med en kerne i sort MDF. Pris: 1.760 kr. 

Lampe fra WoodUmix - en bordlampe i egetræ og sort metal. Pris: 2.995 kr.  

 



Fra de 6 kunstnere til efterårsudstilling:  

Sanne Riddell, eventyrmaleri, 2.000 kr., cirka 30x30 cm 

 

Marina Gunst, motiv inspireret af Etna på Sicilien 2.000 kr., cirka 40x50 cm 

 

Valentina Djurhuus-Andersen, "Indre rotte" 4.000 kr., cirka 70X80 cm 

 

Birgitte Munk, malet på teposer, 500 kr., cirka A5 (12 teposer) 

 

Nana Mikkelsen, grønlandsk fedtsten, 1200 kr., cirka 6 x 10 cm 



 

Klaus Hertel, "Endelig forår", 500 kr., cirka 20x35 cm 

 

I alt købt for 14.955 kr. 

 

Hvad bringer fremtiden? 

Et nyt år minus snart 3 måneder står nu foran os. Bestyrelsen har endnu ikke lagt planer 

for 2019, da vi gerne vil høre fra jer, hvad der er stemning for, at vi tager os af i år. Vi føler 

ikke, at der er den helt store tilslutning fra jeres side. Det kunne jo skyldes at vores planer 

ikke falder ind i jeres smag… Derfor er vi interesserede i af at høre om I har gode idéer til 

arrangementer, udstillinger eller udflugt. Kommer der ingen forslag, må bestyrelsen prøve 

at finde på noget spændende. 

 

Som jeg skrev til jer i min mail i januar, søger vi en ny kasserer. Vi er kede af at skulle sige 

farvel til Hanne, men vi respekterer hendes beslutning. Jeg opfordrer jer derfor igen til at 

stille op til bestyrelsen. Som jeg sagde sidste år, vil det være ærgerligt, hvis 

kunstforeningen kun skal fungere som administrator for vores samling.  

Hvorom alt er, vil vi i 2019 fortsat arbejde tæt sammen med Føllegård Alive om 

udstillinger, fælles arrangementer, og ikke mindst planlægning, koordinering og økonomi i 

forbindelse med julemarkedet.  

 

Inden jeg afslutter, vil vi i bestyrelsen sige et stort tak til Hanne, som har været en stor del 

af foreningens liv i gennem de sidste 30 år – både som formand og kasserer.  1000 tak for 

din indsats. Vi kommer til at savne dig rigtig meget. Du er altid velkommen til at stille op til 

bestyrelsen.   

Jeg vil også takke jer alle sammen for året der gik, for god ro og orden, og jeg håber, at I 

tager hjem herfra i dag med spændende værker under armen, sådan som det plejer at 

være .  


