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                                                                                                                   Nyt 2022.06.11 
 
Kære medlem 
 
 

Nye oplevelser i Kunstforeningen Rasmus 
 

 

Sommertur til Vestsjælland den 5. – 7. august 2022 
 

Kunst er en harmoni parallel til naturen - 

sagde Cezanne! Det er netop disse elementer, 

der kombineres på smukkeste vis på turen til 

Kobæk stand, hvor man kan opleve alt på 

samme tid: spændende kunstoplevelser og en 

beroligende og indbydende natur. Kom og 

vær med til en unik begivenhed som lover 

næring til sjæl og sind, på et af de smukkeste 

hoteller på Vestsjælland. 

 

 

 

Fredag den 5. august 

 

 

Atelierbesøg hos Lars Ly 

 

Billedkunstner Lars Ly har livslangt beskæftiget sig med det 

arkadiske landskab. I de senere år er det idylliske og ofte erotiske 

landskab skubbet til side til fordel for et mere dystopisk 

Arcadien. I dagens billedelementer er lys og skygge, farver og 

former til stede i samspil med det sårbare menneske i naturens 

truende apropocæne landskab. 

Det maleriske er udgangspunktet. Det kan for eksempel være en 

række farvefelter, der ret systematisk er sat op på lærredet. Denne 

præiscenesættelse og arbejdsproces giver modspil til maleriets 

figurative og geometriske former. 

Malerierne er aldrig entydige eller let aflæselige, i stedet må blikket på opdagelse i lærredets 

illusionsrum. 

Adresse: Rådhusvej 4, Sorø.   
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Sorø Kunstmuseum  

 
Kunstmuseet har en unik samling af russisk kunst og ikoner, 

dansk kunst fra guldalderen og til det meget moderne, og ikke 

mindst en meget fin kombination af bygninger med mange 

hundrede år bag sig og helt nye bygninger. Vi får en guidet 

rundvisning i museet samt en introduktion til særudstillingen. 

Vi spiser frokost på museet inden vi fortsætter til Sorø 

Klosterkirke. 

 

 

 

 

 

Sorø Klosterkirke  
 
Mie Ellekilde, formidlingschef ved Vestsjællands Museum vil være vores guide i Klosterkirken. 

 

Klosterkirken blev den 8. maj genåbnet efter en 

større renovering. Restaureringen er blevet kaldt "en 

sjælden 200-års begivenhed" på grund af det 

omfattende og kostbare specialistarbejde, der nu er 

afsluttet. Restaureringen har bl.a. omfattet 

udskiftning af sydsiden af kirkens blytag, 

restaurering af de mange historiske dekorationer og 

kalkmalerier, samt skabelsen af et nyt alter i bronze. 

Den mest bemærkelsesværdige forandring er dog 

tilbageførelsen af kirkens indgangsparti til dets 

oprindelige placering fra klostertiden.  

Sorø Klosterkirke er en af de største 

middelalderkirker i Danmark. Den er bygget i sidste del af 1100-tallet, og er et af de første 

teglstensbyggerier herhjemme. Kirken var en del af Mariaklostret i Sorø, som Cistercienserne 

opførte tilskyndet og støttet af biskop Absalon og den øvrige Hvideslægt. 

 

 

 

Efter rundvisningen tager vi til Hotel Kobæk strand, hvor der vil være mulighed for at nyde den 

private sandstrand helt ned til Storebælt.  

Der er fernisering på hotellet fra kl. 17, hvor der serveres ”Blue Sea”, der er en frisk sommerdrink. 

 

Der vil være en 2-retters menu på hotellet kl. 19. 
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Lørdag den 6. august 

Holmegård glasværk - Picasso - En hyldest til keramikken - Kähler- Samlingen 

Vi bliver guidet i Holmegaard Værk, som er Danmarks eneste bevarede glasværk og har Nordens 

største glassamling.  

Mød designmastodonterne bag Holmegaard og Kähler og 

få ny indsigt i historierne bag den verdenskendte samling. 

Nyd Holmegaard Værks prøvesamling med flere end 

42.000 unikke Holmegaard-glas samlet på et sted. Lad dig 

forføre af mere end 6000 Kähler genstande og kunstværker 

i glas af bl.a. Per Kirkeby, Peter Brandes, Robert Jacobsen, 

Knud Odde som kan tage pusten fra enhver. 

 

Vi skal opleve den internationale særudstilling på 

Holmegaard Værk Picasso – En hyldest til 

keramikken.  

Holmegaard Værk udstiller 42 keramiske 

mesterværker fra den amerikanske Rosenbaum 

Collection. Værkerne har aldrig været udstillet i sin 

helhed i Danmark. 

 

Vi spiser frokost på Holmegård, inden vi fortsætter 

turen til Skovtårnet.  

 

 

 

Skovtårnet 
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Vi skal opleve Camp Adventure 

(Skovtårnet) ved Rønnede, hvor vi 

skal op i det helt fantastiske tårn, og 

se den flotte udsigt ud over hele 

Sydsjælland. Tårnets øverste 

platform befinder sig 135 meter over 

havets overflade og er dermed det 

højest tilgængelige punkt på 

Sjælland. Det 45 meter høje 

Skovtårn, beliggende i en af 

Gisselfeld Klosters skove, byder på 

360 graders vue ud over den smukke 

sydsjællandske natur. Tårnet er 

opført i cortenstål og lokalt egetræ. 

 

 

Der vil være en 2-retters menu på hotellet om aftenen. 

 

 

Søndag den 7. august 

 

Kl. 10 bliver vi afhentet fra hotellet i en museum bus  

 

På turen er der en guide der vil fortælle os om de 

forskellige huse og pladser. Vi kommer omkring 

latinskolen, kirken, købmandsgårde og rundt i den indre 

by. Vi kommer forbi Guldagergård og sluttelig forbi 

Herreborgen Borreby. Turen slutter på Kobæk Strand.  

  

Vi slutter af med en sandwich inden turen går tilbage til 

Fyn. 

 

 

 

 

Turen koster 4900 kr. pr. par og 2600 kr. for en single og dækker: 

2 overnatninger med morgenmad samt 2-retters menu begge dage. Der er frokost på Sorø 
Kunstmuseum, Holmegård Værk samt sandwich på hotellet inden hjemturen. 
Entreer på Sorø Kunstmuseum, Holmegård Værk samt Skovtårnet. Der vil være guide på Sorø 
Kunstmuseum, Sorø Klosterkirke, Holmegårds Værk samt i museumsbussen. 

 
Ikke inkluderet i prisen: drikkevarer til måltiderne og transport.  
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Der køres i private biler, og man laver selv aftaler om kørsel og betaling til chaufføren. 

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

angivelse af KO + medlemsnummer + navn og antal deltagere. 

Husk at tilmelding først er gældende når pengene er indgået på kunstforeningens konto i Danske 

Bank.  

Tilmeldingsfrist: 30. juni 2022 

 Deltager, der ønsker transport giver besked til Anne Fugl tlf. 51907747 

 Der køres i private biler, og man laver selv aftaler om kørsel og betaling til chaufføren. 
 Ved tilmeldingen skal der gives samtykke til en deltagerliste med telefonnummer.  
 Programændringer kan forekomme.  

 

 

H.C. Andersenfestival 21.- 27. august  
 

Traditionen tro er der H.C. Andersenfestival i Odense. Hold øje med programmet.  

Kunstforeningen vil igen i år være repræsenteret i Ny Vestergade. 

 

Letland 27. august – 3. september 

Der er mulighed for en singleplads. 
 

Carlslund den 14.10.22 
Reserver allerede den 14. oktober, hvor der vil være et arrangement på Carlslund. Mere 

herom senere. 

 

 

Ferniseringer: 
 

24.6 – 13.8.22    Sommer i Rasmus 

21.8 – 17.9.22    Barbara Morin, Jean Pierre Blanpain, Pablo Maeso og flere 

23.9 – 22.10.22  Rusinol Masramon og Quim Domene 

 

 

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  
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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  
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