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Kære medlem 

 

Den mørke og kolde tid har indfundet sig, og dagene bliver bare kortere. Det glædelige er, at vi kan 

se frem til spændende indendørs sysler og ikke at forglemme ”Jul i Rasmus”. 

 

Den 17. november kl. 19:30 i Gallerie Rasmus, Ny Vestergade 9 
 

Per Nielsen holder foredrag om ”Lettisk kunst i går, i dag og måske i morgen” og fortæller om 

planerne for turen til Letland i 2022. 

 

Kunstforeningen Rasmus rejser til Letland fra lørdag den 27. 

august til lørdag den 3. september 2022.  

Rejsen starter i Odense og er med bus. Vi sejler med færgen fra 

Karlshamn til Klaipéda og kører videre gennem Litauen. Vi har 

herefter et par dage i Riga, hvor vi skal se på en masse kunst, 

herunder et besøg på Kunstakademiet. 

 

Der er BALTIC Artists 'Award mens vi er i Riga. Hvert andet år uddeler man priser til kunstnere, 

der fortjener international anerkendelse. I den forbindelse er der udstillinger med moderne baltisk 

kunst rundt i hele byen. Men det er ikke kunst det hele. Vi skal også ud at sejle på Daugava og se 

solen gå ned i Rigabugten. 

 

På vejen tilbage overnatter vi i Kuldiga, hvor vi bl.a. 

skal besøge den danske kunstner Ole Lindqvist, der 

tidligere har undervist på Aarhus Kunstakademi, 

men har valgt at bosætte sig i Letland. 

Allersidst på turen 

skal vi besøge 

ravmuseet i 

Palanga.  

Per Nielsen 

tilrettelægger turen 

og vil være vores 

trofaste guide 

undervejs. Per har 

siden 1978 rejst over det meste af Letland og været i Riga snesevis 

af gange. 

 

Foredraget er gratis, men der er plads til max. 60 personer. 

De til enhver tid værende Corona-regler gælder for arrangementet.  

 

 



Onsdag den 8. december kl. 16 på Fyns Grafiske Værksted 
 

  
Fyns Grafiske Værksted er et lille sted med en stor historie – en 

sand perle i dansk kunstliv. Fyns Grafiske Værksted er en 

selvejende institution, der drives af værkstedets medlemmer. 

Værkstedet har med sine mere end 40 år på bagen vist sig at 

være et levedygtigt arbejdsfælleskab, hvor den enkelte kunstner 

kan eksperimentere og dygtiggøre sig indenfor de grafiske 

teknikker. Værkstedets forskellige faciliteter, litografiske presser 

og kobbertrykspresser, benyttes flittigt af værkstedets ca. 300 

medlemmer. At værkstedet hedder Fyns Grafiske Værksted er 

ikke et udtryk for fynsk lokalpatriotisme, men blot en 

understregning af værkstedets geografiske beliggenhed. De 

fleste af medlemmerne har fast bopæl i Danmark, men 

værkstedet tæller sandelig også grafikere fra lande som 

USA, Canada, Skotland, England, Kirgisistan, Ukraine, Rusland, Polen, Japan, Frankrig, Tyskland 

og Sverige – alt i alt mere end 20 nationer. 

Værkstedet er først og fremmest præget af 

dagligdagen, hvor kunstnere på skift 

arbejder ved de grafiske presser. Der 

afvikles løbende kurser og foredrag for 

medlemmerne. Værkstedet får også jævnligt 

besøg af gæstegrafikere fra ind- og udland, 

der dels arbejder i værkstedet i en periode, 

dels demonstrerer deres kunnen for 

medlemmerne. 

Der vises skiftende grafikudstillinger i 

udstillingsrummet ”Grafikken”, som er 

åbent for publikum. 

Se mere om Fyns Grafiske Værksted på værkstedets hjemmeside: www.fynsgv.dk 

Per Nielsen, grafiker, sekretær ved Fyns Grafiske Værksted, fortæller om de grafiske teknikker og 

viser rundt i huset. 

Prisen for rundvisningen er 50 kr. 

Max antal deltagere: 25 

 

Tilmelding ved betaling efter først til mølleprincippet til foreningens konto: 9570-12617070 med 

angivelse af LE + medlemsnummer + navn og antal deltagere senest 13. nov.2021. Husk at 

tilmelding først er gældende når pengene er indgået på kunstforeningens konto i Danske Bank.  

 

 

”Jul i Rasmus” lørdag den 27. november fra kl. 10-15            
 

Jul i Rasmus er en hyggelig tradition. 

Medlemmer af Kunstforeningen Rasmus, der møder op den 

27. november kan afhente et grafisk værk. 

http://www.fynsgv.dk/


Nuværende medlemmer kan tegne et ekstra medlemskab til halv pris. Nye medlemmer der tegner et 

medlemskab til 800 kr. kan tegne et ekstra medlemskab til halv pris. 

Kom og nyd de mange kunstværker og måske lade dig friste af et godt tilbud. 

 

 

Nye indkøb 
 

Kunstforeningen Rasmus 

køber løbende kunstværker til 

medlemmerne. Vi har bl.a. 

købt værker af  

Malene Hammershøj, Kirsten 

Holm, Ole Hempel, Andrzej 

Kasprzak, Carl Henning 

Pedersen m.m. 

De indkøbte værker kan ses 

på vores hjemmeside:  

 

 

Ferniseringer: 

 

21.1 – 19.2. Færøsk kunst – Kari Svensson, Øssur Mohr, Majken a Grømma 

 
 

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 

 

Peter Rasmus tilbyder medlemsrabat ved leje af spændende bolig 

i Skagen. Se mere herom på galleriets hjemmeside! 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Anne Fugl  

Formand 

Mobil: 51 90 77 47 

Mail: anne@fugl.biz 

 

Sammen skaber vi Kunstforeningen Rasmus  
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