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Nyhedsbrev fra Billedskolens Venner 

Billedskolen 
 

Billedskolen har ansat ny underviser, da Nicolai Hvidberg 
Jørgensen sagde op i foråret. Han ønskede mere tid og ro til 
sit kunstneriske virke med blandt andet udgivelse af ny teg-
neserie. Vi ønsker Nicolai held og lykke med hans projekter 
og takker ham for hans tid i Ryslinge Billedskole. 
 

Lige inden sommerferien fik vi ansat Annemette Alban, som 
har undervist bl.a. i Faaborg Billedskole og hun har også 20 
års erfaring fra Ferritslev Friskole. Vi er meget glade for, at 
Annemette havde plads i sit virke til at være underviser hos 
os og vi byder hende hermed velkommen i Fløjte Emils Hus.  

Torsdag den 26. august holdt vi introaften, hvor børn og for-
ældre mødte Annemette og hørte om hendes tanker for den 
kommende sæson. Derefter orienterede Tove om foreningen 
og sluttede af med en rundvisning i huset og fortalte lidt om 
dets historie. 
 

På nuværende tidspunkt har vi 22 elever, som er fordelt på 3 
hold. Vi håber på flere elever i løbet af efteråret og har der-
for ikke lukket for tilmelding. 
 

Nyt fra billedskolen 
Ved Annemette Alban 
 

Så er der igen liv i de skønne farvestrålende stuer i Fløjte 
Emils hus. Vi har startet tre hold op og er allerede i fuld gang 
med at tegne og male. 

Den første opgave, vi har kastet os over, er iagttagelses teg-
ning af en af sensommerens skønne blomster, nemlig solsik-
ken. Vi lagde ud med en snak omkring de mange magiske 
mønstre naturen forærer os og gik efterfølgende i gang med 
at kigge grundigt på solsikkerne, tegne dem og senere farve-
lægge de fine tegninger. Det store hold arbejdede desuden 
også med “farvelægning” med blyant. Det er faktisk lidt fan-
tastisk når man først opdager hvor mange forskellige nuan-
cer der egentlig kan komme ud af en enkelt blyant. 

En af de kommende opgaver bliver at få farvet og dekoreret 
en helt masse papir som vi i den kommende tid skal bruge til 
Matisse inspirerede collager. Farver og de organiske former 
kommer i fokus, og jeg er helt sikker på, at der på de forskel-
lige hold nok skal blive fremtryllet nogle smukke grafiske 
collager med et farvespil, der vil tage sig godt ud i vores 
skønne farvede stuer. 
 

Matisse skal ligeledes være vores inspirationskilde når vi søn-
dag den 30. oktober får besøg af Kristian B. Johanssons rul-
lende trykkeri fra Svendborg. Kristian kommer en hel dag og 
hjælper os med at lave og ikke mindst trykke fine små illu-
strationer til en lille fælles udgivelse.  
 

Det store hold skal i den kommende tid til at studere og teg-
ne øjne. Øjne kan se ud på tusind forskellige måder, øjne kan 
udtrykke følelser, øjne kan holde øje, øjne kan beundre og 
ikke mindst kan øjne fortælle historier.  



Vi er alle, både store og små, klar til at opleve de mange hi-
storier vores tegninger, malerier osv. kan fortælle os i løbet 
af de næste måneder. 

 
Kunst- og kunsthåndværkermarked 
 

Julemarked med kunst og kunsthåndværk ligger som sæd-
vanlig tredje weekend i november, den 19. og 20. november 
kl. 10.00-16.00. Vi glæder os til denne weekend og vi har - 
traditionen tro - café med hjemmebag på 1. sal. 

Vi har 13 udstillere i år - og vi glæder os til at præsentere 4 
nye kunstnere - keramiker Helle Hansen fra Victoria Ceramic 
Studio i København, trædrejer Rikke Dittfeld fra Egtved, væ-
verske Anne Grethe Andersson fra Lundeborg og kunstmaler 
Anne Skamstrup Heiberg fra Kalundborg.  

De øvrige udstillere er Ida Holm Mortensen, Helle Baslund, 
Jens Bohr, Nina Ferlov, Steffan Herrik, Jette Nevers, Lennart 
Sørensen, Kirsten Svenstrup og Eva Haarup. 

 
 

Juleudstilling 
 

Elevernes juleudstilling finder sted tirsdag den 13. december 
kl. 16.00-17.30, hvor børnenes værker udstilles og hus og 
have er pyntet op. Billedskolen serverer en forfriskning og vi 
ønsker hinanden en god jul. 

 
Kalender 
 Kunst- og kunsthåndværkermarked den 19.-20. novem-

ber kl. 10.00-16.00 
 

 Sidste undervisningsdag inden jul onsdag den 7. decem-
ber 

 

 Elevernes juleudstilling tirsdag den 13. december kl. 
16.00-17.30 

 

 Første undervisningsdag i det nye år tirsdag den 10. ja-
nuar  

 

 Påskeudstillingen 2023 bliver med keramiker og kunst-
ner Lea Mi Engholm og kunstmaler Hanne Skyum 

 
Betaling for undervisning 
 

Elevbetaling efterår 425 kr. 
Søskende pr. barn 325 kr. 
 
Beløbet overføres til Billedskolens konto i Andelskassen:  
Reg. nr. 5961 
Konto nr. 0001069713  
 
HUSK angivelse af elevens navn og adresse.  
Indbetalingsfrist den 1. november 2022. 

 
Kontaktoplysninger 
 

Formand: Tove Rasmussen, tlf. 5073 5308 
Undervisning: Annemette Alban,  tlf. 2086 8988 
Billedskolen: Marlene Møller,  tlf. 6135 9632 
  Henriette Thingholm,  tlf. 2629 0744 
Indbetaling:  Berit Rosenlund,  tlf. 2076 4747 
Udstillinger: Tove Rasmussen,  tlf. 5073 5308 


