
Rønde Kunstforenings opgaver er:

• at udbrede interessen for kunst
• at organisere udstillinger og
relaterede arrangementer
i Rønde-området

• at indkøbe kunstværker til bort-
lodning

Ved at melde dig ind i
Rønde Kunstforening:

• får du mulighed for at vinde et
unikt kunstværk

• bliver du inviteret til foreningens
fire ferniseringer

• bliver du løbende orienteret om
andre kulturelle arrangementer
i området

• får du 10% rabat på kunstværker,
der købes hos de udstillende
kunstnere

• støtter du et lokalt initiativ

Medlemskab:

• Ved fuldt medlemskab deltager
du i bortlodningen af årets ind-
købte værker. Kontingentet er
365 kr. årligt.

• Ønsker du at være støttemedlem
uden at deltage i bortlodningen,
koster det 75 kr. om året.

Sådan bliver du medlem:

• kontakt Kunstforeningens
kasserer Geert Hallberg eller

• kontakt et medlem af Kunst-
foreningens bestyrelse eller

• indbetal kontingentet til:
Danske Bank
Reg. nr. 3241
Kontonr. 324140003177

Formand Henning Ærø
Lomvievej 5, 8410 Rønde
tlf. 8637 0117 / 4058 4117
henningkofod@roendesnet.dk

Sekretær Annemarie Backmann
Bjerg Thomsensvej 87, 8410 Rønde
tlf. 8637 3759 / 2192 6372
ab@asb.dk

Kasserer Geert Hallberg
Baunevænget 41, 8410 Rønde
tlf. 8637 3702 / 2010 0799
hallberg@privat.dk

Else Sørensen
Lærkevej 3, 8410 Rønde
tlf. 8637 2418 elsebs@pc.dk

Birgit Mühlbach
Baunevænget 19, 8410 Rønde
tlf. 8637 2575 / 4040 9575
muhlbach@mail.dk

Lisbeth Nielsen
Vestre Fasanvej 17, 8410 Rønde
tlf. 8752 0099
ln.roende@forum.dk

Gerda E.M. Christophersen (PR)
Tronholmvej 5, 8410 Rønde
tlf. 2082 1734
gerdachr@gmail.com

www.roendekunstforening.dk

Rønde Kunstforenings bestyrelse:

Rønde Kunstforening

Foredragog ferniseringmed
billedkunstner ErikPeitersen

‘På rejse i farvernes verden’

Erik Peitersen



Årsprogram 2010/2011

Aktuel udstilling:

Billedkunstner Erik Peitersen

med foredrag 9. september 2010

Øvrige udstillinger:

Kunstner Tróndur Patterson

med foredrag 6. oktober

(på Egegård i samarbejdemed
Bregnetmenighedsråd)

Kunstmaler Leif Dræby

6. november 2010

Tekstildesignere

Kirsten Damager &

Marianne Nielsen

24. februar 2011

med efterfølgende generalforsamling

Hvervekampagne for nye medlemmer
Vedlagt er nogle visitkort, som du kan forære væk til familie, venner,

bekendte og naboer. Nye medlemmer får 65 kr. rabat ved indmeldelse.

Medbring kortet til ferniseringen for at få rabat.

Værmed til at gøre Rønde Kunstforening
til en endnumere levende forening!
Kommed dine forslag ved ferniseringen torsdag 9. september kl. 19.00
eller skriv enmail til én i bestyrelsen ...

INDBYDELSE
Foredrag & fernisering
torsdag 9. september kl. 19.00 på Hotellet, Rønde

Billedkunstner Erik Peitersen
udstiller sine malerier fra 9. til 30. september

i Hotellets åbningstid

Glasmosaik af Tróndur Patterson
Udstilling 27. august til 8. oktober

Erik Peitersen


