
Kontingent 2023 
Girokort til kontingent for 2023 er vedlagt. 
Benyt det gerne snarest, så du ikke glemmer 
det. Og SENEST 1.marts. 
 

Nyhedsbrev 
Hvis du ikke modtager nyhedsbrev, kontakt 
Jytte Grum-Schwensen. 
 

Ny adresse eller ny mail 
Hvis du flytter eller får ny mail, så husk at 
meddele det til Jytte Grum-Schwensen,  
jyttegrum@mail.tele.dk  
 

Forår 2023 
 

GENERALFORSAMLING 6/2 
Mandag den 6. februar kl. 19.00 i ”Det gamle 
Bibliotek, Grønnegade 44, Faaborg 
 
Dagsorden iflg. vedtægterne. 
Dagsorden kan ses på hjemmesiden. 
Der serveres forloren skildpadde, og der vil være 
udlodning af nogle kunstværker. 
 
 

Sydfynske billedmagere i Vester 
Skerninge 
Vestermarksskolen Faaborgvej 60,  
5762 V.Skerninge. 
28.29. januar, og 4.5. februar, åbent 14-17 
Ca. 65 udstillere, heraf mange Pakhusmedlemmer. 
 

Kursus i oliemaleri 11-12/3 
Lørdag-søndag d. 11. - 12. marts 2023 
Kl. 10 til ca. kl. 16 begge dage. 
Underviser: Nina Cecilie Winther  
(tidligere deltager i ” Danmarks bedste   portræt 
maler) 
Kurset bliver en blanding af forskellige øvelser i olie, 
for begynder og let øvede. 
Medbring: egne pensler, klude og skitseblok samt 
egen frokost. 
Pris: 500 kr. inkl. maling og lærred. 
Indbetaling til konto: 0828 – 000 280 5847    
Senest 20. februar. 
Specialpris – Pakhuset giver et godt tilskud til dette 
kursus, derfor skal du KUN betale 500 kr. 
Sted: Faaborg Byskole i Børnebilledskolens lokale, 
Grønnegade 40, 5600 Faaborg 
Max 15 deltagere 
Tilmelding:  jes@sydfynsmail.dk  -  efter først til 
mølle-princippet. 
Husk at tjekke at du får en bekræftelsesmail fra 
Jette Schapiro. 
 

Model-weekend i Svanninge 15-16 april 
Lørdag-søndag 15. og 16. april 2023 kl. 9 – 15.30. 
Sted:  Brahesminde Skole, Svanninge, Kirkegyden 
33, 5642 Millinge. 
Her er mulighed for et længerevarende arbejde 
efter model. 
Ved mere end 10 personer vil der være 2 modeller. 
Betaling dækker: model honorar, kaffe, rundstykker 
og forfriskninger. Begge dage. 
Medbring: egne materialer, afdækning til gulv og en 
frokostret til fællesbord. 
Max 20 deltagere. 
 
 

 
 
 
Pris 350 kr.  
betales ved tilmelding på Mobilpay 3011NB 
Tilmelding: jes@sydfynsmail.dk  eller  
steen@jansdal.dk 
Husk at tjekke at du får en bekræftelse på din 
tilmelding. 
Ved spørgsmål kontakt: 9154 1714 Jette Schapiro, 
eller 6142 4261 Steen Jansdal. 
 

Medlemsudstilling i HELIOS 
23. februar til 5. marts 
Fernisering 23. februar kl. 17-19. 
Indlevering 20. februar kl. 17-18 i Helios på 1.sal 
Udstillingen er ikke bemandet og vil være åben i 
Helios åbningstid fra kl. 10-20 hver dag. 
Nedtagning og afhentning 5. marts kl. 14-15. 
 

CROQUIS 
Vi tegner croquis hver tirsdag kl. 19-21 på Byskolen. 
Første gang 10. januar 2023. 
Det koster 40 kr. pr gang. Der kræves ikke tilmelding 
Kontaktperson Jette Schapiro 91 54 17 14 
 

PORTRÆT 
Vi tegner portræt hver lørdag kl. 13-15 på Byskolen. 
Første gang 14. januar 2023. 
Det er gratis at deltage. Der kræves ikke tilmelding 
Vi kan godt bruge modeller så henvend dig til 
Carsten på: carstengroa@mail.dk 
Kontaktperson Carsten Groa 21 53 14 50      

Udstillingslokaler 
Vi har lokaleproblemer til vores udstillinger, idet 
Levins Hus skal ombygges. 
Vi prøver derfor i denne omgang at lave 
medlemsudstilling på førstesalen i Helios, 
Banegårdspladsen 7, Faaborg. 
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