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December 2021 
 
 
Kære medlem i Kreds 11 
 
Efter en lang Corona-periode er der igen normal aktivitet i kreds 11.  
 
Den 22. september afholdt vi, traditionen tro, generalforsamling på Arken. 
Vi begyndte aftenen med en omvisning i udstillingen ”Blomsten i kun-
sten”. Herefter udvekslede vi erfaringer med faget billedkunst over en 
middag i caféen.  
Derefter holdt vi generalforsamlingen. Her var flere forslag til kunstner-
besøg, disse idéer arbejder bestyrelsen videre med.  
Nyt tiltag i året der kommer, er et samarbejde mellem Kreds 11 og 
’Forlaget Meloni’ omkring en undervisningsbog med idéer til en progres-
siv årsplan.  
Vi takker for det fine fremmøde og de mange gode input til aktivitetska-
lenderen. 
 
I det nye år tilbyder vi foreløbig tre spændende kurser, som I kan se af 
vedlagte eller på vores hjemmeside: https://
www.danmarksbilledkunstlaerere.dk/kredsene/kreds-11/kursuskalender/ 
Kurser: 
12. februar kl. 10-15 Grundlæggende kursus i at arbejde med ler. 
5. marts kl. 10-15 Ler – fortsættelse  
30. april kl.10-14.30 Akvarel – trin for trin  
 
1. og 2. april er der Konference i Odense omkring temaet 
”Tid”, - idéer til undervisningen: https://
www.danmarksbilledkunstlaerere.dk/konference-om-
billedkunst-i-skolen/ 
 
Husk kryds i kalenderen: Billedkunstens dag afholdes d. 16. marts 2022. 
Vi håber, at I igen vil være med til at synliggøre faget. Mere om det på 
hjemmesiden. 
 
I konvolutten er der vedlagt et medlemskort. Pas godt på det, for vi giver 
ikke nye kort, hvis man mister det.  
 
Glædelig jul og godt nytår  
fra bestyrelsen i kreds 11 

                                           

Hvis du ikke har modtaget et medlemskort, er det fordi din 
kontingentbetaling ikke er blevet registreret. Hvis det er en fejl, 
bedes du skrive til landskassereren, Teddy Andersen  
teddyandersen@mail.tele.dk.  
Kortet giver adgang til en masse dejlige oplevelser på diverse 
kunstmuseer. Til glæde for jer selv og til inspiration for jeres 
undervisning i det nye år.   
 

 
 


