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Til Korsør Kunstforenings medlemmer 

 
Mette Møller Bovin – 
Velkommen til fernisering: ALLE er velkomne!  

Fredag den 24. februar kl. 15 
 - Kunstneren vil være til stede 
 Korsør Kulturhus, Skolegade 1, 4220 Korsør - Fri entré - 
ma.-to. kl. 10-19; fr. kl. 10-14 samt lø.-sø. kl. 9.30-16. 
(under hensyn til evt. aktivitet i Marmorsalen). 
Sidste udstillingsdag 31. marts. 

 
Mette Møller Bovin - En 
maler fra Odsherred, 
som viser indtryk fra 
naturen og kulturlandet 
der og fra mange rejser. 
Udannet på Det Kgl. 
Danske Kunstakademi 
hos Søren Hjort Nielsen.  
Debuteret i 1971 på 
Charlottenborgs 
Forårsudstilling og 
gennem årene udstillet 
utallige steder i ind- og 
udland.  

www.mettemoellerbovin.dk 
 

Kunst til din væg? - Sidste chance  

er torsdag den 23. februar for at se de mange 
indrammede ”papirting” på den aktuelle udstilling  
Bemærk  lø.-sø. er der adgang kl. 9.30-16 under 
hensyntagen til eventuel aktivitet i Marmorsalen. 
   

Medlemsgaven 2022  

Årets grafiske medlemsgave kan afhentes på 
ferniseringsdagen eller ved kontakt til formanden. 
 
– Vælg efter egen ”smag” mellem mange forskellige 
grafiske tryk i flere forskellige størrelser. Udført af Palle 
Rud Christoffersen 
 

Der er afhentet/uddelt cirka 
halvdelen af trykkene  -  og lige 
straks mødes der også frem med 
gaverne til vores virksomheds-
medlemmer. 

  

 
Kontingent: 
- Personlige 330 kr. - Børn og skoleklasser 165 kr.   
- Virksomheder (med særlig service) 1.600 kr. 
Netbank: reg.nr. 1551 konto 5553644  MobilPay 76742  
 

Kender du en person, 
som vil være med? 

Eller måske en virksomhed 
/sponsor? 
 

- Kontingentet er i denne 
sæson stadig uændret. 
Medlemsgaven efter eget 
valg er med (uden ramme). 

   Eks. På indrammet gave. 
 

Vores folder gælder endnu –  
så tag den gerne i kulturhuset og  
- giv den til interesserede ! 
(Kontakt formanden for flere) 
Det er nødvendigt med flere medlemmer 
for at få råderum i foreningens kasse. 

 
Udstillinger 2023 med besparelser. 
Foreningen har med tak modtaget driftstilskud fra 
kommunen på 20.000 kr. i 2023. Det betyder, at der er 
15.000 kr. (42%) mindre at lave udstillinger for end i 
2022.   
Foreløbig ser vi hen mod lidt længere udstillings-
perioder og dermed lidt færre udstillinger. 
Efter marts håber vi at kunne vise endnu et udpluk af 
vores anonyme gave med grafik fra 70-80’rne og eller 
endnu en indbudt kunstner. Vi prøver også at kunne 
være med til at markere 100-års jubilæet for den 
bygning vi udstiller i måske med fotos eller andet. Vores 
Sommerudstilling på Fæstningen i juli bliver nr. 25. 
Måske kan vi komme på Biblioteket med en udstilling 
fra Samlingen i sommeren. Derefter bliver det fra 
september sæson 23-24, som der skal gang i med 1-2 
indbudte kunstnere og måske et helt nyt initiativ. 

 
- Har DU et udstillings-ønske? - om en kunstner, så 
hører bestyrelsen gerne om det, så det måske kan indgå 
i vores planer. 
 

Bedste hilsner på vegne af bestyrelsen  
Finn Mikkelsen, formand. 
 

 
P.S. Aftal afhentning af medlemsgaven 
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