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Kære medlem
”Jul i Rasmus” er en hyggelig tradition, og det er dejligt
at så mange af vores medlemmer kommer og hilser på.
Julegaven til kunstforeningens medlemmer var i år
forskellige tryk fra arkiverne. Tak til Peter Rasmus for gaven.
En stor tak for jeres store opbakning til Kunstforeningen Rasmus. Det er med stor glæde, vi ser
tilbage på 2019. I kan glæde jer til mange nye spændende aktiviteter i 2020, som også vil byde på
en tur til Bergen. Bestyrelsen for Kunstforeningen Rasmus ønsker jer alle de varmeste jule- og
nytårshilsner. Vi glæder os til at se jer til nye, spændende arrangementer i det nye år.

Kommende arrangementer
I skrivende stund er bestyrelsen ved at planlægge nye aktiviteter for det kommende år, men de
endelige datoer for alle arrangementer er endnu ikke fastlagte. Der vil også i det nye år blive en
smalltalk med Jane Clemensen, og Bjarne vil sørge for endnu en tur i biografen.

Besøg på Historiens Hus den 3. februar kl. 16
Skt. Knuds Kloster er en af Odenses mest markante bygninger. Som nabo til
domkirken går klosterets historie endnu længere tilbage - helt til drabet på
kong Knud i 1086.
Klosterets historie er fuld af dramatik. Her har boet fromme munke, her er
udgydt blod, her har været plyndringer, sågar fabrikker og et gymnasium
har boet her.
Men sankthansaften 1913 troede man, at sidste kapitel i den smukke
bygnings historie blev skrevet. Hvad reformationen i 1536 og plyndrende
svenskere i 1658 ikke formåede, det klarede en brand så stor, at klosteret lå tilbage som en ruin.
Men endnu en gang overlevede det. Efter seks år som ruin blev
Skt. Knuds Kloster genrejst ved Nationalmuseets og Odense
Kommunes mellemkomst. Det blev genindviet 15. november
1919 - og hundredåret blev fejret i efteråret.
I dag er de smukke lokaler hjemsted for Odense Stadsarkiv og
Lokalhistorisk Bibliotek, som i skøn forening hedder Historiens
Hus.
Her vil stadsarkivar Johnny Wøllekær vise rundt og fortælle
mere fra Skt. Knuds Klosters lange historie - samt ikke mindst
om, hvad der sker på Historiens Hus i dag, hvor man blandt meget andet lige nu er midt i en stor
erindringsindsamling.
Vi mødes foran Historiens Hus kl. 15.55, Klosterbakken 2, 5000 Odense
Prisen pr. person 50 kr. Tilmelding og betaling til foreningens konto 9570-12617070 med
angivelse af medlemsnummer+HI og navn og antal deltagere SENEST den 27. januar 2020
(Eks. 459HI Gitte Knud)

Vestfyns Gymnasium og CulturArte 4. marts kl. 15.50
Vestfyns Gymnasium har evnet at tiltrække kunst
af meget høj klasse både indendørs og udendørs.
Rektor vil vise os gymnasiets kunst, som bl.a
består af kunstværket Aur”O”a, der er opført
foran gymnasiet. Kunstværket består af flere dele,
der til sammen udgør en nyopført ruin.
Kunstværket har rejst en delt debat i byen.
Kunstværket er lavet af kunstneren Thomas
Poulsen, kaldet FOS, og er finansieret af Carlsberg
Fonden.
Efter besøget på gymnasiet kører vi til Køng, Byvejen 5, Glamsbjerg. CulturArte er et sprudlende
og farverigt kulturhus, der ligger i den lille landsby, Køng, på Vestfyn. Trods den ”landlige”
placering, kommer over 200 mennesker hver uge, for at få undervisning i musik, dans, teater og
kampsport. Derudover arrangerer CulturArte en række spændende events og koncerter henover
året.
Vi starter med en rundvisning på CulturArte.
Efterfølgende nyder vi en Caipirinha- en brasiliansk
velkomsdrink, derefter en brasiliansk buffet.
Buffeten består af den brasilianske nationalret
”feijoada”(bønnegryde med kød), ris, appelsiner,
grønkål sauteret med hvidløg og farofa (tørret maniok
ristet med krydderier). Drikkevarer for egen regning.
Under middagen vil vi få nogle musikalske smagsprøver.
Vi mødes ved hoveindgangen til Vestfyns gymnasium,
Langbygårdsvej 4, Glamsbjerg kl. 15.45
Prisen pr. person 300 kr. Tilmelding og betaling til foreningens konto 9570-12617070 med
angivelse af medlemsnummer+CU+navn og antal deltagere SENEST den 20. februar 2020. (Eks.
459CU Gitte Knud)
Kørsel i egen bil. Har du brug for samkørsel, så kontakt Anne på anne@fugl.biz. Der afregnes
for kørsel direkte med chaufføren.

Faaborg Kunstmuseum og tur til Svelmø den 24. maj 2020
Bemærk tilmelding senest den 6. marts 2020!
Igen i år skal foråret nydes på Sydfyn.
Kl. 11 starter en guidet rundvisning på Faaborg Kunstmuseum i udstillingen
”Verden som atelier, Fynboernes værker bliver til”.
Udstillingen sætter fokus på, hvordan fynboerne skabte deres værker. Læs
mere på museets hjemmeside:
https://www.faaborgmuseum.dk/exhibitions/verden-som-atelier-fynboernesvaerker-bliver-til/
Efter rundvisningen vil der være tid på egen hånd eller til at nyde en kop
kaffe.

Herefter går turen til Nakkebølle, hvor vi med traktor skal over vandet til Svelmø, Øhavets ukendte
ø. Rundvisning på øen med udsigt til mange af øerne i Det Sydfynske Øhav. Efter besøget er der
middag bestående af hakkebøf med bløde løg, kartofler, rødbeder
samt brun sovs.
Øl og vand for egen regning.
Vi møde ved indgangen til Faaaborg Kunstmuseum, Grønnegade
75, kl.10.50.
Fra Faaborg til parkeringsplads vedr. traktortur: Østergyden
mellem Nap og Nakkebølle.
Tur til Svelmø, rundvisning samt middag 13.00 -17.00.
Max. antal deltagere 40.
Prisen pr. person 350 kr. Tilmelding og betaling – først til mølle- til foreningens konto 957012617070 med angivelse af medlemsnummer+FA+navn og antal deltager Senest den 6. marts
2020. (Eks. 459FA Gitte Knud)
Kørsel i egen bil. Har du brug for samkørsel, så kontakt Peter Seeberg på
peter.seeberg@hotmail.com eller ring på 66114818/21846655. Der afregnes for kørsel direkte med
chaufføren.

Årets udlandstur med kunst, natur og musik til
Bergen fra den 16. til den 19. september 2020.

Vi starter tilmelding til turen tidligst den 18.december 2019 for at give alle lige muligheder
for at deltage.
Men først lidt om byen:
Bergen er Norges næststørste by med knap 300.000 indbyggere. Det er et kulturelt kraftcenter, og
mange berømte kunstnere har deres baggrund her, bl.a. Ludvig Holberg, Edvard Grieg og Amalie
Skram.
I middelalderen var Bergen Norges hovedstad, og i flere århundreder var det den største by. Flere
bygninger står endnu fra dengang, og de smukke træhuse ses ved havnen, Bryggen. Husene er på
UNESCO´s liste over verdensarv, og vi vil få en rundvisning i området.
Mange turister besøger Bergen – især amerikanere og asiater, der gerne vil se byens enestående
midte, som Disneyfilmen ”Frost” er inspireret af.
Vores tur vil centrere sig om kunst og musik, men der vil også blive plads til storslåede
naturoplevelser.
Vi skal besøge KODE-museerne med både norsk og international kunst, og Kunstakademiet, der
ligger i en helt ny bygning lidt uden for centrum, har indvilliget i at modtage besøg af os. Her vil vi
få en rundvisning og en artist-talk.

Grieg, hvis musik vi nok alle kender, er også på programmet. Hans hjem, Troldhaugen, ligger lidt
uden for Bergen, og vi skal, hvis alt går vel, se stedet, spise frokost og opleve en lille koncert der.
Grieg-hallen er Bergens store koncerthus og tegnet af den danske arkitekt Knud Munk. Vi vil
forsøge at få billetter til en koncert, en opera eller en anden musikoplevelse – programmet kendes
ikke endnu.
Bemærk: Billetten vil være et tilkøb til turen.
Bergen er omgivet af syv fjelde, og det laveste af de syv,
Fløyen, rejser sig helt inde i centrum. Det er en storslået
oplevelse at køre med kabelbanen Fløybanen stejlt op ad
fjeldet, mens udsigten bare bliver flottere og flottere. 400 m
oppe er der et fantastisk panorama over hele Bergen – vi håber
ikke, det er gemt væk i tåge og regn!
En fjordsejlads fra Bergen er
også en mulighed – der er flere at
vælge imellem, kun tiden kan
begrænse det for os.

Vi arbejder stadig på tilrettelæggelsen af turen, så programmet må tages med forbehold. Der
dukker ofte flere spændende ting op undervejs, når man tilrettelægger sådan en tur, så det er
vigtigt at have lidt ”luft” i programmet, og samtidig er det heller ikke muligt at reservere det hele
endnu, så der kan ske ændringer. Men vi vil gøre alt for, at I får en begivenhedsrig og interessant
tur.
Prisen for turen pr. par i dobbeltværelse er med det nuværende program: 14.900,Prisen for turen pr. person i enkeltværelse er med det nuværende program: 8.800,Det dækker:
Fly til Bergen t/r, 3 overnatninger på hotel inkl. morgenmad, transport til Bergen fra lufthavn og
retur, rundvisninger og entreer, tur med bus til Troldhaugen, fjordsejlads, tur til Fløyen, 3
middage og 2 frokoster (ekskl. drikkevarer).
Ikke inkluderet i prisen:
2 frokoster, drikkevarer, billet til musikoplevelse.
Bindende tilmelding ved indbetaling af depositum 5000 kr. pr. person (dækker depositum til
fly og hotel)
Tilmelding og betaling – først til mølle- til foreningens konto 9570-12617070 med angivelse af
medlemsnummer+BE+navn og antal deltager (Eks. 459BE Gitte Knud) og senest den 31.12.219
Husk selv at tegne en afbestillingsforsikring, idet flybillet og hotel ikke kan refunderes.
Husk det gyldige blå sygesikringsbevis.
Samtidig med tilmelding skal vi have en kopi af jeres gyldige pas, mailadresse og telefonnummer,
som sendes til: b.musiat@gmail.com til brug for bestilling af flybillet. Efter afsluttet køb sletter vi
kopien.
Endvidere skal I tilkendegive, om I ønsker billet til en musikoplevelse –
prisniveau ca. 550 kr. I hører nærmere herom senere, når programmet kendes.
Vi gør opmærksom på, at vi skal gå en del rundt i Bergen i kuperet terræn.

Begrænset deltagerantal: 25 personer – og som sædvanlig: først til mølle - princippet ved
indbetaling.

Afholdte arrangementer
Kunst og videnskab 4. november
Mandag d. 4. november gæstede lektor Mogens Davidsen, SDU, os i galleriet, hvor han på sin
sædvanlige lune facon fortalte om, hvad han forsker i. Han interesserer sig for værker i
modernismen inden for både litteratur, musik og billedkunst, der har “dissonans”, dvs. værker, der
- med hans egne ord - virker som en sten i skoen på beskueren,
værker, der udfordrer os, fordi de virker kraftigt imod vores
forventning om harmoni.
En særdeles spændende og interessant aften.
Kunstforeningens hjemmeside er https://www.gallerierasmus.dk/odense/kunstforeningen-rasmus-odense
Hold øje med vores hjemmside. Her vil du løbende kunne finde
de nyeste informationer.
Facebook:
Vi er også på facebook https://www.facebook.com/Kunstforeningen-Rasmus-Odense671768176547193/?ref=bookmarks og følg med i vores aktiviteter.
Galleriets hjemmeside
Husk at du ikke automatisk får Nyhedsbrev til Gallerie Rasmus. Gallerie Rasmus afholder mange
forskellige arrangementer, bl.a. ferniseringer og efterferniseringer. Vil du være opdateret, så skal
du give galleriet din mailadresse. Du kan tilmelde dig her https://gallerie-rasmus.us13.listmanage.com/subscribe/post?u=58f40eb6e394dfb22bd6a8d47&id=209d9dd630
Ferniseringer
17. 1. – 15.2.2020: Narcis Gironell, Søren Vestergaard,John Ovesen og Clara Olivieras
21.2 – 21.3. 2020: Dag Aronsson og Betina Huber
3.4. -

9.5.2020: Marianne Christoffersen, Maise Corral, Anne Krøner, Lone Osmann
Gallerie Rasmus jubilæum

15.5 - 20.6. 2020: Majken a Grømma, Øssur Mohr, Kari Svensson

Foreningsgoder
Rabat ved kunstkøb i Gallerie Rasmus

Der skal for god ordens skyld erindres om, at kunstforeningens medlemmer kan få 10% rabat ved
køb af kunstværker til priser over 2.500, - kr.
Rabat ved leje af sommerhus i Skagen
Elsemarie og Peter Rasmus tilbyder medlemsrabat ved leje af
spændende bolig i Skagen. Se mere herom på galleriets hjemmeside.
Venlig hilsen
Anne Fugl
Formand
Mobil: 51 90 77 47 Mail: anne@fugl.biz
Sammen skaber vi Kunstforeningen Rasmus

