
Fernisering og generalforsamling d. 6.2. kl. 19.30 i Sognehuset 
Udstilling med Birthe Nissen fra Silkeborg 
 
Mine foretrukne motiver er dyr  
og mennesker. Men også naturen  
og opstillinger har min interesse.  
Oftest bruger jeg klare farver til at  
udtrykke og fastholde den stemning  
jeg ser 
 
Birthe Nissen  
tegner portrætter  
kl. 17-19  
  
 
 
 
 
 
 
Fernisering d. 2.4. kl. 17-18 i Sognehuset 
Udstilling med Bodil Pagh Tanderup fra Børkop 
 

 

Mine billeder er for det meste lyriske og let abstrakte landskabsbilleder. 

Inspirationen finder jeg i naturen omkring Vejle Fjord, hvor farver og lys kan 

skifte fra minut til minut. Jeg arbejder ofte med blide pastelfarver, men er med 

årene blevet dristigere med mere sprælske farver. 

 

Fernisering d.  17.9. kl. 17-18 i Sognehuset 
Udstilling med Helle Friis-Olsen fra Langå 
Puslebillederne er en kombination af maleri, tegning og håndværk.  

Billederne kan skilles ad – og sættes sammen igen. 

 

                      De er lavet af og til det legende 

menneske i ren glæde over det 

endeløse virvar af farver og former,   

                          som omgiver os. Et af de 

gennemgående temaer er 

regnskoven/urskoven som udover 

konkret form og farve, også spiller på 

fantasien og eventyret.  

 

 
 
 

 Fernisering d. 19.11. kl. 17-18 i Sognehuset 
             Udstilling med Anne Østergaard fra Viby J. 
  

            Høns, duer, måger på Lofoten har  

jeg malet igen og igen. Det pirrer min 

nysgerrighed og udfordrer mine 

evner lige til kanten. 

At male ude, at høre lydene og lugte 

omgivelserne åbner sanserne og gør 

akvarelmaleriet til en intens og meget 

livgivende oplevelse. 

Den store udfordring for mig er at 

finde en malemåde, som både er en 

forenkling og et oprigtigt udtryk for 

min oplevelse. 

Om vinteren maler jeg oliemalerier på lærred i mit atelier. Det udfordrer mig at skulle 

vente på, at olien tørrer nok til, at jeg kan male over igen og igen. 



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,  
Anette Kastbjerg, 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/
mailto:norgaard.gert@gmail.com


  

 


