
Fernisering  og generalforsamling d.19.2. kl. 19.30 i Sognehuset 
Udstilling med Britta Greve fra Give - derefter generalforsamling 
 
Mine billeder er legende,  
fabulerende og fyldt med livs-  
glæde. Farverne repræsenterer  
alle stemningsbilleder og kommer  
til udtryk i billeder og malede sten,  
som relaterer til en verden, vi alle  
kan genkende gennem leg og  
fantasi.  

  

                                                                                                                                                                                     
 

               Fernisering d.12.9. kl. 17-18 i Sognehuset 
 Udstilling med Merete Nordheim fra Give  
 

Min væsentligste kunstneriske uddannelse fik jeg 1974 – 1978 som tekstilformgiver på 
Skolen for Brugskunst i København, en uddannelse der foruden det tekstilfaglige inde- 
holdt en del almenform, tegning, farvelære og kunstforståelse. Siden har maleriet eller 

akvarellen været en kærkommen 
hobby. I mine billeder tager jeg  
næsten altid udgangspunkt i naturen, 

 i landskabet, hvor lyset netop i dette 
øjeblik skaber en særlig stemning.  
Det er en oplevelse man ikke fanger i 
forbifarten et tilfældigt sted - det 
kræver man opholder sig i området 
over tid, at man har ro og sanse-
apparatet er åbent til at opleve og se. 

 

 
 
 
 Fernisering d.11.4. kl. 17-18  i Sognehuset 
Udstilling med Jonna Risum fra Thyregod  
 

Jeg færdes meget i naturen og finder her mange motiver, som jeg fastholder med  

mit fotografiapparat og arbejder videre på. Nogle gange er motivet blot farvespillet  

i blade og træer. I de senere år er jeg blevet optaget af at male portrætter –  

inspireret af koncertannoncer, hvor kunstneren ofte er fotograferet med gode  

virkninger mellem lys og skygge. 

 

 

  
 
 
                Fernisering d. 7.11. kl. 17-18 i Sognehuset 
 Udstilling med Jette Blicher Buch fra Thyregod 
 

 Urkraften er drivkraften bag 
værket – at  sammensætte 
følelser, fantasi, farver, ydre 
og indre sanseoplevelser på 
et lærred og se energien  
gå op i en højere enhed  -  
ofte med fingrene for at få 
hele sjælen med.  
Mine malerier skal helst give 
en oplevelse, sprede lys og 
glæde.  

  
 
  
 
 
 
 

http://www.nemmehjemmesider.dk/aspuploader/savefiles/17113/351548DSC_0302.JPG


Hvad får du :  

 invitation til 4 årlige udstillinger, hvor du kan møde udstillerne og 

nyde et glas vin sammen med andre interesserede. 

 foredrag til nedsat pris 

 årlig udflugt/museumsbesøg til nedsat pris 

 mulighed for at vinde indkøbt kunstværk, når der trækkes lod ved 

den årlige generalforsamling 

 

 
Kunstforeningen DIAGONALEN er stiftet i kulturåret 1996 og henvender sig primært til 
borgere i Give og omegn, men alle er meget velkomne. 

 
Bliv medlem og støt foreningen, så du medvirker til et aktivt  
kulturliv på egnen.   
 
Kontingent: 250 kr. for enkeltmedlemmer - 500 kr. for virksomheder 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se mere om foreningens formål og vedtægter på www.kunstdiagonalen,dk 
Udstillingerne kan ses i Sognehuset, med mindre lokalerne er i brug. 
 
Bestyrelse:  
Gunhild Ørnsholt, Kirsten Højgaard Johansen, Gert Nørgaard,  
Jette Blicher Buch, Poul Henning Jacobsen. 
 
Klip..................................................................................................................................................................... 

 
Jeg ønsker at være medlem af Kunstforeningen DIAGONALEN: 
 
Navn:   
 
Adresse:  
 
Tlf./e-mail:  
 
Aflever/send kuponen til: Gert Nørgaard Skovgade 23, 7321 Gadbjerg eller send  
en mail: norgaard.gert@gmail.com. Tlf. 61688667. 
 
Konto i Handelsbanken 7622 1279029. Husk at oplyse navn.  

                

 

http://www.kunstdiagonalen,dk/
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