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Årets skovtur bringer os til Malmö. På Moderna Museet møder vi bl.a. Tora Vega 
Holmströms malerier. Her et kvindeportræt i hendes kraftfulde malelriske udtryk. 
Læs mere om udflugten på side 2.
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Årets sommerudflugt søndag den 1. juni  2014
Vi starter udflugten fra Ingerslevsgade ved D.G.I. byen:
Bussen fra J.E.P. Transport venter på os kl. 9.15 og vi starter kl. 9.30 præcis.

Vi kører til Malmø:
1. stop:
Moderna Museet, hvor der er en udstilling med Ursula Mayer ( foto) og Tora Vega Halm-
strøm (malerier).På turen derover kommer vi forbi Malmøs Vartegn ”TURNING TOR-
SO”.Herfra går turen til Malmø Kunsthal, hvor vi først indtager vores frokost og kaffe i 
Malmø kunsthals hyggelige cafe. Herefter er der forskellige udstillinger med bl.a. Gerry 
Johansson, som repræsenterer det klassiske sort-hvide fotografi. Foruden Lars Englunds 
– Skulpturer. Vi får også mulighed for at se en udstilling om 3 generationer af iranske 
kvinder, bosiddende i syv lande, præsenteret i en udstilling af moderne videokunst.---

2. stop:
Turen går videre til Lunds Kunsthal (der er en udstilling ”don´t embrass the bureau”) Vi 
deler materiale ud om udstillingen i bussen. Der er også en offentlig omvisning, som vi er 
velkomne til at deltage i. Bliver der tid og mulighed besøger vi også Lunds Domkirke.

Hjemad
Herfra går turen hjem igen til Ingerslevsgade, hvor vi forventer at være kl. 18.30 - 19.00. 
Der er mulighed for kaffe i bussen hjem. 

Prisen for turen incl. transport, entre og frokost (excl. Drikkevarer) er:Kr. 390,00, (ved 
minimum 30 personer).

Tilmelding og betaling for deltagelse skal finde sted senest den 14. maj 2014  til:
Arbejdernes Landsbank: 
Konto nr. 5324 0320057.
 
Husk at oplyse navn, adresse og telefonnummer ved betalingen.
Tilmeldingen er bindende.

Foto af Gerry Johansson: The F Blog
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Foto af Gerry Johansson.
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2 søndagsmatinéer på Arbejdermuseet.
Søndag 4. og 11. maj 2014.
Et anstændigt Europa 
En ny måde at formidle EU stof på.
Skuespillere, stand-up, musiker og politikere er gået sammen om at bevise, at debat om 
EU kan være underholdende.
Søndag den 4. maj 
vil Jeppe Kofod (S), Mogens Jensen (S) og Josefine Kofoed Christiansen  (K) sammen 
tegne et billede af, hvordan EU bidrager for at fremme et anstændigt Europa. Der bliver 
lagt op til debat ved Festsalens borde og dialog mellem politikere og deltagere ved 
arrangementet.
Søndag den 11.maj
har vi indbudt Britta Thomsen til søndagsmatine. Der inviteres også en borgerlig politiker 
til at deltage i debatten om, hvordan vi fremmer udviklingen mod mere socialt udsyn i 
Europa.
Til begge arrangementer vil Rejsescenes dygtige skuespillere krydre oplæg og debat med 
teater og sange fra Rejsescenens store repertoire. I vil møde Anette Katzmann, Maria 
Carmen Lindegård, Morten Nielsen og Claudio Morales.

Desuden medvirker Stand-up komiker Mette Frobenius, som har slået sig fast som en af 
de satiriske, driftsikre og markante komikere herhjemme. Mette er erhvervsjurist med 
speciale i EU ret. Hun leverer udfordrende humor, skarpe betragtninger – med andre ord: 
intellektuel stand-up.
Traditionen tro vil der blive sunget fællessange fra arbejdersangbogens store sangskat.
Der er valg til EU parlamentet den 25. maj 2014. 
Almindelige mennesker betaler stadig dyrt for krisen. Dette har ført til voksende sociale 
gnidninger, stigende ulighed, fattigdom og arbejdsløshed, som vil påvirke den unge 
generations livschancer mange år frem i tiden. Samtidig har vi også set en farlig eskalering 
af intolerance og fremmedhad. Alle disse forhold underminerer opbakningen til EU, 
hvilket afspejles i stigningen i antallet af nationalistiske, anti-EU partier i flere 
medlemslande. 
Den 25. maj er der desuden folkeafstemning om den fælles patentdomstol
EU ønsker, at alle borgere og virksomheder i EU med blot én ansøgning kan få godkendt 
et patent i de lande i EU, der er med i aftalen om en patentdomstol. Det patent kaldes for 
enhedspatentet. Danmark har sagt, at vi gerne vil være med i enhedspatentet, men det kan 
vi kun, hvis vi også er med i aftalen om den fælles patentdomstol.

Arrangementet er støttet af EU 4Tegning af Roald Als
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Kort referat af 
generalforsamlingen søndag den 2. marts 2014
kl. 10 i Arbejdermuseets festsal, 

86 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen, hvilket er det største fremmøde i 
flere år.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent Thomas Meldgaard
2. Formandens beretning Godkendt
3. Regnskab Godkendt
4. Indkomne forslag: Ingen
5. Fastsættelse af kontingent: Uændret
6. Valg af bestyrelse og suppleanter: 
    A. Formand for 2 år 
    - på valg er: Erik Juul Andersen Genvalgt
    B. To bestyrelsesmedlemmer for 2 år 
    - på valg er: Georg Lind Genvalgt
    Liss Rose Genvalgt
    C. To suppleanter for 1 år 
    - på valg er: 
    Kirsten Dølpher Genvalgt
    Peter Andersen  Genvalgt
7. Valg af to revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år: 
    - på valg er: Peter Ludvigsen Genvalgt
    Bent Aakjær Genvalgt
Nyvalg af ?
8. Eventuelt herunder lodtrækning blandt medlemmer af indkøbte værker og auktion af 
afrikanske skulpturer. 

Redaktørens tilføjelse:
Den afholdte auktion af afrikanske skulpturer blev afviklet på bedste vis af Peter Ludvig-
sen. Det store forarbejde var udført af vor formand Erik Juul Andersen, som havde 
fotograferet de tunge sten, registrere deres højde bl.a., og haft et meget hårdt arbejde med 
at tilrettelægge hele auktionen. Det var en imponerende arbejdsindsats. Foreningen 
skylder Erik tak for anstrengelsen, som var årsag til at auktionen forløb så flot og problem-
søst og at maleskolen blev befriet for et problem som længe havde besværet underviserne 
såvel som deltagerne.

Bestyrelsen efter generalforsamlingen
Listen over den samlede bestyrelse efter den 2. marts 2014:
Formand  
Erik Juul Andersen, Stenvad 8 b, 2800 Lyngby, tlf. 4031 4373, 
    e-mail: erik@rejsescenen.dk
   
Næstformand:
Pia Fonnesbech, Strandgade 32, 3tv, 1401 Kbh. K., tlf. 6080 5233, 
    e-mail:  piafonnesbech@gmail.com

Kasserer:
Lene Christiansen, Fengersvej 15, st. 2500 Valby, tlf. 3630 3630, 
    e-mail: lenehelt@mail.dk

Sekretær: 
Peter Andersen, Bygrænsen 60, 2770 Kastrup, tlf. 3252 9256 
    e-mail: peter.a@mail.tele.dk

Øvrige valgte medlemmer:
Mogens Nørgaard, Brittavej 12, 2670 Greve, tlf.4360 1009, 
    e-mail: mognoergaard@yahoo.dk
Georg Lind, Æblehaven 25, 2680 Solrød Strand, tlf. 5614 4415, 
    e-mail: glind@webspeed.dk
Bente Alice Henriksen, Vanløse Alle 72, st.tv. 2720  Vanløse,  tlf: 3828 5802 
    e-mail: bente@bentealice.dk
Liss Rose, Torbistvej 29 2610 Rødovre, tlf.4230 4234 
    e-mail:  lissbrose@yahoo.dk
Suppleanter:
Kirsten Dølpher, Vibekegade 6, 1. th., 2100 København Ø, tlf. 5192 1097, 
    e-mail: kirsten@dolpher.dk
Peter Andersen, Bygrænsen 60, 2770 Kastrup, tlf. 3252 9256 
    e-mail: peter.a@mail.tele.dk

Organisationsrepræsentant:
Thomas Meldgaard, Rømersgade 24, st.th., 1362 København K, tlf. 3393 2575, 
    e-mail: thomas.meldgaard@arbejdermuseet.dk
Leif Max Hansen, Hyldekærparken 7, 4000 Roskilde, tlf. 2127 9866, 
    e-mail: leif.max@gmail.com

Revisorer:
Kjeld Aakjær
Peter Ludvigsen
Revisorsuppleant:
Bente Hagen
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2Udgiver:
Arbejdernes Kunstforening
v/Lene Helt Christiansen
Fengersvej 15 st. 2500 Valby

Sensommerhold på maleskolen
Sensommerholdet starter mandag den 18. august.  Undervisningen er mellem 10-15.
Der er sammenlagt seks gange på i alt 33 timer og det koster 585/385 for pensionister i 
Kbh/Frederiksberg.
Pia Fonnesbech underviser og tilmeldingen sker på piafonnesbech@gmail.com. 
Deadline for betaling er 1. august.  Undervisningen sker i skolens lokaler i Grøndalscen-
tret, Hvidkildevej 64, 2400 Kbh. NV. 
Betaling til AL-5301-0318152. Husk at skrive dit navn, adresse og personnummer.

Jørn Østberg 90 år
Den 14. februar d.å. blev Jørn 90 år. Fra 1960erne og frem var Jørn et skattet og vigtigt 
medlem af vor forening  og i en årrække bestyrelsesmedlem samt kasserer. Han kørte 
sammen med bl.a. Bjarne Esbensen, og senere bladets nuværende redaktør, rundt på 
Sjælland, Fyn og i København og arrangerede arbejdsplads-udstillinger med Arbejdernes 
Kunstforenings maleri- og grafiksamling. Foreningen takker for den store indsats gennem 
årene og ønsker til lykke med de 90 år.              Red.

Formand:
Erik Juul Andersen, Stenvad 8 b, 2800 Lyngby, tlf. 4031 4373. 
e-mail: erik@rejsescenen.dk
Kasserer: 
Lene Helt Christiansen, Fengersvej 15 st., 2500 Valby, tlf. 3630 3630. 
e-mail: lenehelt@mail.dk

Sekretær
Peter Andersen, Bygrænsen 60, 2770 Kastrup, tlf. 32529256,
e-mail: peter.a@mail.tele.dk
Redaktør: 
Georg Lind, Æblehaven 25, 2680 Solrød Strand, tlf. 5614 4415, 
e-mail: glind@webspeed.dk
Foreningens bank: AL-5301-0318152.
Foreningens hjemmeside: www.arbejderneskunstforening.dk

Medlemsbladet
udkommer fire gange årligt: 
januar, april, september og 
november

Medlemsservice:
Al henvendelse om medlemsskab og kontingent, adresseforandring samt udsendelse af
foreningens medlemsblad bedes rettet til kasserer Lene Helt Christiansen på telefon 3630 3630.
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2 ovale kar, 2004. h,22 cm -d. 38 cm. og h. 30 cm - d. 48 cm. 

Første stop på vor sommrudflugt er hos Fulby keramik ved Sorø. Fra det fornemme 
katalog vises her to kar.
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bedes rettet til kasserer Lene Helt Christiansen på telefon 3630 3630.
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Foreningens sommerudflugt den 3. juni  går denne gang til Fulby 
keramik nær Sorø. Turen er meget rig på forskelligartede oplevelser.
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Sort/hvid krukke fra Fulbly
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