
 

 

 
Bestyrelsen 

 
Efter generalforsamlingen den 10. februar 2016 har bestyrelsen konstitueret sig således: 

Kontakt: tlf. 20 74 83 37 eller e-mail: post@kulturloftet.dk - www.kulturloftet.dk 
 

Årskontingent: 150,- kr. 

Kontingentindbetaling 
 

Hvis du kunne tænke dig at støtte Kulturloftet, kan du blive  
medlem ved at indbetale et kontingent på  

reg. nr. 2360 kt. nr. 0749 899 123. 
Husk at skrive navn og adresse. 

Formand Hans Jørgen Lund Jensen 
  Boestoftevej 33 
  4673 Rødvig 
  hjj@boestofte.dk 
 
Næstf.  Ulla Thornberg 
  Bautavej 13, Strøby Lp. 
  4671 Strøby 
 
Kasserer Anna Veng 
  Vinkelvej 23. 
  4673 Rødvig 
 
Sekretær Hanne Nilsson 
  Lodsvej 5 F 
  4673 Rødvig 
 

 Øvrige medlemmer 
 
 Conny Viès 
 Skovrækken 26, Vallø 
 4600 Køge 
 
 Torben Højby Hansen 
 Mindehøjvej 1 
 4673 Rødvig 
 

Udstillingssted  
 
Kirketorvet 2,    
4660 Store Heddinge 

Sponsorer i 2017 
 

 

 

 

Information - januar 2017 

Kirketorvet 2,  
4660 Store Heddinge 
www.kulturloftet.dk 

Velkommen til en ny sæson. 
 
Sæsonen 2017 bliver helt særlig. 
  

Kulturloftet har den 24. juni 2017 eksisteret i 25 år. 
 

Det forsøger vi at fejre, dels med en række udsøgte udstillinger og dels med en  
Musikfestival, udflugter til bl.a. Vendsyssel Museum, til Niels Larsen Stevns sam-
lingen, forfatteraften, galleribesøg og kunstvandring. 
Arrangementerne er stadig under forberedelse, mens udstillingerne er på plads. 
Som en særlig jubilæumsgestus, er sæsonplakaten allerede nu sendt til medlemmer, 
som er registreret i 2016. 
En særlig udstilling er planlagt med fernisering på selve jubilæumsdagen. 
Det bliver med værker af tre af stifterne Bo Karberg, Torben Olesen og Niels Ger-
hard Stevns. 
Vi håber, at dette program kan motivere til tegning af et medlemskab, gerne inden 
generalforsamlingen, som afholdes den 1. marts 2017 kl. 19.00 i Snurretoppen. 
 

Venlig hilsen 
 

Bestyrelsen 

Udstillinger og andre  
arrangementer 

2017 

Bliv medlem 
 

Det koster kun 150 kr. årligt. 
 

Medlemskontingentet skal indbetales på:  
 

reg. nr. 2360 kt. nr. 0749 899 123. 
 

Husk at skrive navn og adresse. 
 

Som medlem modtager du som sædvanlig invitation til alle udstillinger, en flot sæsonplakat 
og kan deltage i alle øvrige aktiviteter enten gratis eller med rabat på deltagergebyr. 
 
Vi vil gerne spare porto og kunne give dig information om nye aktiviteter. 
Derfor vil vi bede dig sende din e-mail til post@kulturloftet.dk  



 

 

Kunstudflugter under planlægning 
 

Vendsyssels kunstmuseum 
På Vendsyssel Kunstmuseum er der bygget et 
videnscenter for maleren Niels Larsen Stevns 
(1864-1941) - en af dansk kunsts mest mar-
kante malere og en af de kendteste kunstnere 
med rødder på Stevns. 
Ud over egne værker har museet langtidsde-
poneringer fra flere museer her i blandt store 
samlinger fra Louisiana og Østsjællands Mu-
seum. 
Udflugten planlægges med overnatning og evt. et supplerende besøg på 
et andet museum. 
Nærmere oplysninger udsendes senere. 
 
Vejleå kirke og Portalen 
Efterår 2017  
Udsat fra 2016. 
 
I Vejleå kirke skal vi se og have en fortælling om 
kirkens glasmosaikker, som er udført af Peter 
Brandes. 
 
Derefter tager vi til Portalens galleri og ser den 
aktuelle udstilling. 
 
Nærmere oplysninger udsendes senere. 
 
 
Musikfestival 
Kulturloftet planlægger en musikfestival 
i ugerne 25 og 26 omkring jubilæumsda-
gen den 24. juni 2017. 
 
I 2002 havde vi en cellofestival og  
denne gang bliver det gennemgående 
instrument klarinetten. 
 
Vi planlægger, at koncerterne afholdes 
dels i Snurretoppen og dels i andre  
egnede lokaler rundt om  i kommunen. 
 
Nærmere oplysninger udsendes senere 

 

 

Udstillinger 2017  
 

22. april til 13. maj 
Trine Bond og 
Jens Aalholt 

20. maj til 17. juni 
Stevns Åben 2017 

7. januar til 28. januar 
Grafisk Værksted Næstved 

4. februar til 4. marts 
Annette Sjølund 

11. marts til 8. april 
Hans Meyer Petersen 

7. oktober til 3. november 
Merete Hansen 

24. juni til 22. juli 
Jubilæumsudstilling 

Bo Karberg, Torben Olesen  
og Niels Gerhard 

29. juli til 26. august 
Jeff Ibbo 

2. september til 30. september 
Stevns Fotoklub 

11. november til 9. december 
Per O. Jørgensen 


