
Året 2018 med 
Kunstforeningen Limfjorden

Rigtig godt nytår 2018 og tak for de gode stunder vi har haft i 2017.

2017 var et begivenhedsrigt år, da vi fejrede foreningens 60 års jubilæum. Her er datoér for 
2018 som du allerede nu kan sætte i kalenderen. Du vil også få huskemails sendt ud hvis du er 
tilmeldt med mail.

Søndag 21. januar kl. 14 Nytårskur i Galleri Anna Bjerre.
Censorer fra EC 2017, Henrik Fischer og Felix Pedersen vil udstille et udvalg af værker. Ulla Brosbøl 
og Lisbeth Simonsen vil fortælle lidt om deres udgivelse af deres kunstkalender og vi vil alle synge 
nogle af sangene der er blevet skrevet dertil. Der vil være kaff e på kanden og alle er velkommen.

Torsdag den 8. marts kl 18. Generalforsamlingen 2018 på Nr. Nissum Seminarium
Til dem der har lyst at spise aftensmad mødes man kl 18.00 Tilmelding til maden er nødvendig. Prisen 
vil være omkring de 100,- incl et glas vin
Ordinær generalforsamling starter som vi plejer kl. 19-21.30 Dagsorden kommer senere.
I løbet af aftenen vil der blive trukket lod om de indkøbte kunstværker. Vi har købt ekstra ind i anledn-
ing af jubilæet. Se vores indkøb på hjemmesiden.

Palmesøndag 25 marts kl. 14 Åbning af årets påskeudstilling 2018
Lemvig Gymnasium Romvej 30, 7620 Lemvig

Lørdag den 29. september kl. 14 Åbning af årets Censurerede Efterårsudstilling 2018
Udstillingsperioden er 30. september-28. oktober (Mandag lukket)
Gimsinghoved Kunst og Kulturcenter i Struer

Kontingentbetaling bliver udsendt i et seperat brev på mail.
Har du ikke modtaget dit årstryk for 2017 i form af mærkedage kalenderen kan du få den udleveret ved 
Anna Bjerre i Resen eller i KonceptQ i Lemvig.
Nye medlemmer er jo altid velkommen til at melde sig ind og skaff er du et nyt medlem til foreningen, 
får du udleveret en god fl aske vin som tak for hjælpen. 

Husk at melde til kasseren hvis du får ny e-mail. Derved får du besked om lokale udstillinger i området.
Find også disse oplysninger på: www.limfjorden.com 
Vi glæder os til at se dig 2018
Venlig hilsen fra hele bestyrelsen
Ulrikka Ikjær Buskov
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