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Til Korsør Kunstforenings medlemmer.  

 
Udlevering af medlemsgaven 2019 
   NU på Lørdag - den 23. november  
kl. 13-16 i Korsør Kulturhus, 
hvor der kan vælges blandt de omkring 100 mulige. – 

                                      

 
 

Medlemsgaven 2019 (sæson 2019/20) er en unika keramisk 

skulptur efter eget valg udført af keramiker Gerda 
Østergaard.  Kun ca. 100 stk. nu og de øvrige i februar/marts. 
(Virksomheder får gaven m.m. bragt). 
Gaven udleveres, når kontingent 2019/2020 er betalt. 

Mød Gerda Østergaard på lørdag - 
Og se mere om hende på den næste side! 
 

Megen ekstra grafik, bøger m.v. til salg  
også denne dag mulighed for at købe og medtage en del af 
den udstillede grafik uden ramme og forskellig anden grafik 
og bøger.  

Så måske er der noget du kan bruge? 
 

Vi serverer lidt kage og vin/sodavand,  
når du kommer forbi! 
 

  f.eks.      Mogens Balle 

 

Bemærk ved ønsker om køb på andre tidspunkter: 
kan formanden altid kontaktes på tlf. eller e-mail, ligesom 
Kongegaarden har flere af værkerne fra vores ”salgsmappe” 
til salg.  

Er du forhindret? -Medlemsgaven udleveres ved vore 
ferniseringer og ved kontakt til formanden. 
 

November - december i Korsør Kulturhus:  
Originale værker og grafik  

1. nov. til 19. december.  Mange forskellige kunstneres 

værker vises og kan erhverves  –  det er garantikøb fra 
udstillinger og grafiske værker, som også er i ”salgsmappen” -  
enkelte værker med ramme - Der er  gode gavemuligheder.  - 
f.eks. de sidste 10 forskellige litografier fra Majken á 
Grømmas hånd. De er usignerede; men tilbydes til meget 
rimelig pris på 200 kr. pr. blad med rabat ved køb af hel blå 
eller hel rød serie af forskellige.  Mål ca. 50x35 (passer i 
ramme ca. 65x50 cm) -  
 

             
 
 

Kontingent 2019-20 
Kontingentet er igen uændret: 
- Personlige medlemmer 330 kr.  
- Børn og skoleklasser 165 kr. (Unge op til 25 år)  
- Virksomheder og institutioner (med særlig service) 1600 kr.  
 

Der kan indbetales på flere måder:  se nedenfor 
HUSK at skrive hvad der betales og hvem for 

- Netbank reg. nr. 1551 konto nr. 5553644  
- eller som et 01 girokort på 5553644. 
- eller MobilPay 76742 
- eller Kontant betaling ved vore arrangementer – 

Sørg altid for behørig kvittering.  
 

Bestyrelsen: 
Finn Mikkelsen, formand; Jens Sejr, næstformand; Birger 
Bjerringfelt, kasserer; Anne-Marie Aarre, sekretær; øvrige ad 
hoc opgaver: Aase Jepsen; Tove Madsen; Grete Dommerby; 
Lis Ragborg. 
 

Bestyrelsen ønsker på gensyn på udstillingen og ved 
udleveringen – en hyggestund - 
- Lørdag den 23. nov. kl. 13-16 i Korsør Kulturhus 
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Medlemsgaven 2019 (sæson 2019-20) udført af keramiker Gerda Østergaard  

- unika keramisk skulptur af forskellige ugler 
 
Gerda Østergaard er ”still going strong” efter at være flyttet fra Sorø til 
Skælskør, hvor hun er en del af keramikerne og andre kunsthåndværkere på 
Bruuns Hjørne på Gammeltorv - www.bruunshjørne.dk  
Denne hjemmeside fortæller: ” I baggården på Bruuns Hjørne finder du 
også Gerda Østergård der gennem et langt liv med leret har beskæftiget sig 
med både udsmykning i diverse byrum, større og mindre skulpturer og 
brugskunst, der har været udstillet alle de steder hvor kun de mest 
anerkendte kunsthåndværkere lukkes ind. Hos Gerda blomster 
skabertrangen og i et skønt miks af farver og former har Gerdas keramik et 
unikt udtryk.” 
 
Se Gerda Østergaards  hjemmeside www.ceramicartist.dk  
 
Gerda Østergaard leverede også medlemsgaven i 1993, en unika keramisk skål leveret i en fin dekoreret kartonæske fra 
Pakko-Tryk i Korsør og hun udstillede i Korsør Kunstforening i Kongegaarden i november 1993 sammen med Tine Whitta 
 
Uddannelse: Forskellige værksteder og arbejdet på Sagnlandet i Lejre. Eget værksted siden 1972. 
 Arbejdsområde: Unika, udsmykninger og Skulptur 
Udstillinger: Kunstindustrimuseet-77., Charlottenborgs forårsudstilling-83. Kongegaarden, Korsør Kunstforening –93. 
Æglageret Holbæk –94. Lyngby Mølle –94. Bornholms Kunstmuseum –95. Bangsbo museet Frederikshavn -95. 
Vestsjællands Amts udstilling, Knabstrup –96. Orton Cone Boks, Kansas,USA.-96. Borreby galleri, Skælskør –97. Viborg 
Stiftsmuseum –98. Ribe Vikingemuseum -98. Galleri Dragehøj, Næstved –98. Kunstforeningen Filadelfia, Dianalund. –98. 
Slagelse Kunstforening –99. Roskilde Kommune –99. Vestsj. Kunstmuseum. Vestsj. Amtsuds. Knabstrup Kulturfabrik-
2000 Galleri Fold, Norge –01, Keramikmuseet Grimmerhus, Middelfart-01. Temaudstillinger: Kunsthåndværk i byggeri, 
Helligåndshuset –88. ”Kunst i boligområder” Køge Skitsesamling –88. ”Kunst i byggeri”Bellacentret –89. ”Kunst og 
erhvervsliv” Kunstnernes Hus i Århus –89. ”Keramisk skulptur,” Hollufgård –90. ”Villa vision” Bellacentret –91.” 
Kunsthåndværk i byggeri” Holbæk museum –92. ”Det murede hus” Bellacentret –93. Større opgaver: 
Facadeudsmykning, Abildgården, Holbæk.-89. 3 porte i Blegstræde ,Holbæk –90. Facadeudsmykning, Sølvesborg, 
Sverige –90. Fontæne, frise og relieffer, Lammegade, Roskilde –91-92.,Bænk,Casinotorvet,Slagelse 92Frise, Kirke 
Eskilstrup -94. Relieffer, Kronprinsessegade, Kbh-95. Søjle- kapitæler, farvesætning, til Byggeriets Hus, Axel Møllers 
have, Frederiksberg-96. Fontæne, Centralsygehuset, Slagelse –97. Relieffer, Hellig Anders skolen, Slagelse –98. Relieffer, 
Kernehuset, Slagelse –98. Børn og Unge centret, Slagelse,-98. Farvesætning Pedersborg skole, Sorø –99. Relief over port, 
Borgerskolen, Sorø –99.Relief ,Ledernes Hovedorg. Odense.-2ooo. 3 relieffer Pedersborg skole-2ooo. Facadeudsmykning 
, Amtstandklinikken, Slagelse-2ooo. Relieffer, Holberg Arkaden,Sorø-01. Omø Skole, relieffer-2003, Obelist i rundkørsel, 
Frederiksberg, Sorø – 2010, Skulptur, Sorø Akademi, 2013 
Øvrigt: Medlem af Danske Kunsthåndværkere og Designere. 
Internationale symposier: Nceca, Syracuse USA, ”Clay today” Hollufgård. Teglværket i Hundigsburg, Tyskland –97. Krog 
Meyers legat. Sorø Kommunes kulturpris –95. Kunstkonsulent i Vestsjællands Amt,-92-96. Årets kunsthåndværker i 
Vestsjællands Amt –99. Weilbachs Kunstnerleksikon. Video til TV-øst –2ooo. Rep. på Keramikmuseet Grimmerhus. 
 
 
 
 

http://www.bruunshjørne.dk/
http://www.ceramicartist.dk/

