Kære Onsdagsmalere
Efteråret er over os, og der bliver mere rum til indendørs aktiviteter det næste stykke tid.
Der er udstillinger, og der er julefrokost på tapetet. Vi håber, at rigtig mange har mulighed
for at mødes ved julefrokosten – hele side 2 er helliget den.
Finn Gaunaa overtager arbejdet med at opdatere hjemmesiden. Så henvendelser omkring
hjemmesiden skal fremover sendes til ham på finn@gaunaa.com
Svogerslev Sognegård d. 30.- 31.10. 2021.
Lørdag: Udstillingen er åben fra kl. 10.30 til 13.30. Musikalsk indslag kl. 11-11.30 med
jazztrioen DOXY CRAZY.
Søndag: Udstillingen er åben fra kl. 11-13. Kirkekaffen er ved udstillingen.
Der serveres desuden vin, vand, chips og småkager begge dage.
Udstillerne er Birgit Wisti, Bent Nielsen og Lise Rosenkilde
Ved åbningens begyndelse, vil kunsterne fortælle lidt om sig selv og sine værker. Alle er
velkomne i Svogerslev sognegård. Nordgårdsvej 4. Svogerslev. 4000 Roskilde.
Ved Tadre Mølles Julemarked deltager Mette Harreby og Anne-Grete Gadsbøll. Det er
søndag d. 5. december kl. 10-16, og der er plads til flere udstillere.
I Bridgehuset udstiller Mette Harreby 15. oktober – 15. november, Anne-Grete Gadsbøll og
Hanne Balslev d. 15. november – 15. december, Finn Gaunaa i februar og Birgit Wisti fra 1.
april til 15. maj.
Vi ved, at flere medlemmer udstiller andre steder end i Onsdagsmalernes regi, og vi vil
gerne bringe oplysning om disse udstillinger i medlemsbrevet. Måske får vi andre så lyst til
at kigge forbi. Hvis I planlægger en udstilling, som I har lyst til at gøre andre medlemmer
bekendt med, kan I sende en mail til undertegnede på hbjoghbk@gmail.com, og det
kommer med i næste medlemsbrev.
Her kan jeg fortælle, at Finn Gaunaa udstiller hele november måned på Café Fjordglimt i
Jyllinge.
Bestyrelsen vil gerne lave andre arrangementer end udstillinger og pusler med forskellige
ideer. Hvis I, kære medlemmer, ligger inde med tanker om arrangementer, kurser, fælles
ture – you-name-it, som I synes foreningen skulle tage op, vil vi meget gerne høre dem.
Kontakt Lilli Pedersen oplp@email.dk eller Sten Asbirk stenasbirk@gmail.com

Julefrokost den 2. december kl. 18.30
Vi holder igen julefrokost, men denne gang i Krudthuset på Kildegården (se kortet
nedenunder), da vores ”sædvanlige” lokale på Østervangsskolen er optaget til andre
formål.
Coronaperioden hvor vi ikke kunne mødes, har været lang, så vi varmer op med lidt
bobler og get-together.
Deltagerne medbringer en ret til den fælles buffet (udgifter refunderes
efterfølgende). Bestyrelsen vil sørge for indkøb af drikkevarer i form af øl, vin og
vand, og Sten sørger for den traditionsrige jule-gætte-snaps og julequiz.
Du er velkommen til at tage en partner med til arrangementet.
Tilmelding sker til Sten (stenasbirk@gmail.com) senest den 22. november med
besked om deltagerantal og hvilke madvarer, der medbringes.

Venlig hilsen Hanne Balslev

