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I august holdt vi vores introaften 
for interesserede forældre og 
børn. Lisbeth Krag Olsen fortalte 
om undervisningen og om det at 
gå i billedskole, om hvor vigtigt 
det er, at forældre bakker deres 
barn op ved at vise interesse og 
engagement for det, deres barn 
møder i billedskolen og at en god 
dialog mellem forældre og un-
derviser er vigtig. 

Tove Rasmussen fortalte om 
husets historie og de aktiviteter, 
der finder sted i løbet af året ud 
over undervisningen af børnene. 
Der var også en rundvisning i 
huset. 

Der var et godt fremmøde og det 
giver en god kontakt til nye fami-
lier. 

Vi har oprettet 3 hold med de 
yngste tirsdag og de mellemste 
og ældste torsdag. Holdene er 
fyldt godt op, så vi må sætte 
kommende elever på venteliste 
og eventuelt oprette et ekstra 
hold efter jul. 

Ryslingedagen 

 

Billedskolen deltog for anden 
gang i Ryslingedagen, som er en 
dag, hvor foreninger i Ryslinge 
kan præsentere sig. På grund af 
dårligt vejr, blev dagen afholdt i 
Ryslingehallen. Vores stand blev 
godt besøgt og børnene var op-
taget af den aktivitet, vi havde 
valgt til dagen. Der blev malet 
blomster efter rosenmotivet på 
bænkene i Nazarethkirken. 

 

Arrangementer 

Sæt X i kalenderen  

Julemarked med kunst- og kunst-
håndværk den 17. og 18. novem-
ber kl. 10-16 begge dage. Vi har 
igen i år stor tilslutning fra de 
kunstnere, som udstillede til 
sidste års kunstmarked og udvi-
der gruppen med væverske Jette 
Nevers, Stoense på Langeland. 
Jette Nevers er kendt for sit de-
sign blandt andet hos Georg Jen-
sen i Kolding, og er vores næste 
udstiller til påske 2019 sammen 
med det keramiske værksted 
Potteriet. Cafeen vil også i år 
byde på kaffe/te og hjemmebag-
te kager, som man også kan købe 
med hjem. 

 

Kunstnerne til årets marked er: 

Ida Holm Mortensen, Jens Bohr, 
Helle Baslund, Steffan Herrik, 
Nina Ferlov, Annette Holdensen, 
Søren Bjælde, Jette Mellgren, 
Lennart Sørensen, Kirsten Sven-
strup og Jette Nevers. 
 

Elevernes juleudstilling bliver i år 
tirsdag den 11. december med 
fernisering kl. 16.30, hvor Musik-
skolen vil stå for et musikalsk 
indslag. 
 

 
 

Påskeudstillingen bliver i 2019 
med væverske Jette Nevers, Sto-
ense og Potteriet – keramisk 
værksted, som også er fra Stoen-
se på Langeland. Fernisering 
skærtorsdag den 18. april og 
udstillingen slutter 2. påskedag 
den 22. april. 

Kunstture 

 

I foråret gik turen til Steffan Her-
rik i Asperup. Vi var en gruppe på 
8 deltagere, som kørte med mad 
og drikke til Kærbyvej i Asperup. 
Steffan bød os velkommen i hans 
smedje, som er hans værksted og 
udstillingssted, hvor vi fik et godt 
indblik i hans gumozo-univers. 
Derefter spiste vi Berits lune 
tærter og salat på terrassen. 

 

Steffan havde planlagt, at vi skul-
le se Asperuphaven, som ligger 
lidt længere oppe ad vejen. En 
meget stor have med roser og 
rhododendron, som netop blom-
strede i de dage. Der var også 
udstilling af kunst dels i stuehu-
set og i længerne. Et spændende 
sted, som ingen af os kendte. 

I september var vi på kunsttur til 
kunstmaler Birgitte Lykke Mad-
sen, Odense og billedhugger 
Lisbeth Krag Olsen, Hollufgård. 



Det var en fin aften, som starte-
de hos Birgitte i hendes nye ate-
lier. Vi fik et godt indtryk af hen-
des billedunivers og hendes nye 
malerier, som har titlen ”This 
Summer”.  

Fra Birgittes univers videre til 
Hollufgård, hvor Lisbeth ventede 
med italiensk marmor, cantuccini 
og spumante. Vi startede i hen-
des huggegård og fik et godt 
indtryk af arbejdet med det på 
en gang bløde og hårde marmor. 
Lisbeth lader sig også udfordre af 
vandet/havet, som Birgitte – de 
har begge ”fornemmelser for 
vand” og de formationer det 
skaber. Vi sluttede af med at se 
mere af Hollufgård og spiste Tove 
Olesens medbragte lækkerier. 

 

Kunstture for eleverne gik for de 
yngste med deres forældre til 
Johannes Larsen Museet, hvor de 
skulle møde et kunstnerhjem i 
lighed med Marie og Emils i Rys-
linge. Vi mødtes ved museet en 
søndag i april, hvor Tove fortalte 
om livet i Johannes og Alheds 
hjem. Vi var en lille gruppe på 
omkring 6 elever og et par foræl-
dre. 

De store elever var som sædvan-
lig i København og så blandt an-
det Statens Museum for Kunst og 
Ny Carlsberg Glyptoteket. Især 
det sidste museum betager ele-

verne. Mellemtrinnet var på 
værkstedsbesøg hos Ida Holm 
Mortensen i Kertinge, hvor de 
dels mødte hendes kunst, deko-
rerede en skål og prøvede kræf-
ter med at dreje en lille skål eller 
vase. 

 
 

Nyt fra billedskolen 

Indlæg af Lisbeth Krag Olsen: 

Hvad bruger vi egentlig øjnene,  
læberne, hænderne og resten af 
kroppen til? Det spørgsmål har 
børnene fået mange gange i den 
første tid - og budene er mange. 
Vi snakker om de signaler, vi 
sender ud med vores kropssprog. 

Vi snakker ud fra en opslagstavle 
fyldt med mennesker i forskellige 
stemninger og situationer. Vi 
snakker om, hvad vi ser på bille-
derne og om hvordan vi hver 
især fortolker billederne. Vi har 
også snakket om de signaler, vi 
sender via hænderne – hvad de 
enkelte tegn betyder. 

Jeg har i dette semester valgt 
temaet ”kroppen” for alle 3 hold. 

Mapperne er nu dekorerede med 
enten læber eller øjne. 

Hos de mindste lagde vi ud med 
at forvandle dem til påklæd-
ningsdukker, hvor de selv skulle 
designe deres eget tøj. I vil se 
mange flotte glimmerkjoler, kan 
jeg allerede nu afsløre. 

Mellemtrinnet og de ældste har 
tegnet croquis, hvor de har stået 
model for hinanden og lært en 
del om kroppens proportioner. Vi 
sluttede af med at lave en fortæl-

ling, hvor 2 personer skulle agere 
en handling i et konkret rum.  

I øjeblikket arbejder alle med 
hænder både som tegning og hos 
de mindste som udsmykning på 
kulørt papir og hos de større 
børn som grafisk udsmykning. 

Efter efterårsferien arbejder alle 
med ler, hvor ”masken” som 
udtryk tages i brug. 

Inden julen rigtig får taget i os, 
arbejder vi med portrættet. De 
største som valørmaleri – maleri i 
en farve, som nuanceres. Mel-
lemtrinnet arbejder med profilen 
med oliekridt på farvet karton og 
de mindste lader sig inspirere af 
kunstneren William Skotte Olsen, 
som har malet meget smukke og 
udtryksfulde portrætter. 

Julen får selvfølgelig lov til at 
fylde til sidst med julepynt og 
gaver og vi glæder os til at se jer 
til juleafslutningen den 11. de-
cember kl. 16.30 til kl. 18.30. 
 

Girokort til indbetaling 
 

Elevbetaling, efterår           425 kr. 
Søskende, pr. barn              325 kr. 
 
Indbetalingsfrist den 1. novem-
ber. 
 
 

Kontaktoplysninger 

Undervisning - Lisbeth Kragh Ol-
sen, tlf. 40335948. 

Billedskole - Tove Rasmussen, tlf. 
50735308. 

Tilmelding - Marlene Møller, tlf. 
61359632. 

Indbetaling - Berit Rosenlund, tlf. 
20764747. 

 

 

Med venlig hilsen 
 

Billedskolens Venner

    


