
 

Indbydelse til fernisering 
 

lørdag den 4. august 2018 kl. 11.00-12.30 

Kunstudstilling  
"Trådens gang - før og nu" 



Åbningstider: man. 14. 00- 17.30,  tirs.- & fre. 10.00-16.00, ons.14.00-16.00, tors. 14.00-19.00 samt lør. 10.00-13.00 

 Velkommen til  

UDSTILLING MED 
GRUPPEN "TRÅDENS GANG - FØR OG NU" 

Du inviteres med ledsager til at deltage i ferniseringen  
 lørdag den 4. august 2018 kl. 11.00 - 12.30 

 
En gruppe af dedikerede vævere bestående af Mona Lise Martinussen, Inga 
Østergaard, Hanne Kold, Solveig Bruun og Mette Lise Rössing vil udstille 
deres flotte billedvævninger med Ullrich Rössing som en slags gæsteudstiller. 
Kunstneren Ullrich Rössing har tegnet kartoner (forlæg til billedvævninger) 
til et par af gruppens vævere og er derfor også repræsenteret på udstillingen. 
Gruppen har flere gange udstillet på Kulturhistoriske Museer og de seneste år 
også i udlandet. 
 
I tilknytning til udstillingen vil der blive afholdt en fortælleaften på Stevns 
bibliotek den 6. august 2018 kl. 19, 
 
Er du forhindret kan udstillingen ses indtil den 1. september 2018. 
 
På gensyn på Kulturloftet. 
 
 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen for Kulturloftet 

 
Læs mere om arrangementet på www.kulturloftet.dk 

Kirketorvet 2 
4660 Store Heddinge 

Udstillingen er støttet af 
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