Kontingent
Voksne: 350 kr. pr. år; pensionister og unge under uddannelse: 250 kr. pr. år.
Medlemskab
Medlemskabet følger kalenderåret. Indmeldelse sker ved udfyldelse af omstående tilmeldingsskema eller via hjemmesiden www.skovhus-kunst.dk under ”Skovhusets Venner”.
Betaling kan foregå på følgende måder:
 via en bankoverførsel til Skovhusets Venner, konto
5472-1584340 (husk at angive navn og adresse).
 betaling (kontant, kort eller MobilePay) ved skranken i
Skovhusets åbningstid
Vedtægter for Skovhusets Venner findes på hjemmesiden
www.skovhus-kunst.dk/skovhusets-venner/bestyrelse.
Kontakt vedr. medlemsspørgsmål: Pia M. Jensen, mail
pmj68411@gmail.com eller tlf. 2989 6343.

Alle fotos v/Niels Plum

Skovhuset ved Søndersø
Pia M. Jensen
Pmj68411@gmail.com

eller scannes og sendes via e-mail til

Slippen afleveres ved skranken i Skovhuset

Entre: gratis for medlemmer af Skovhusets Venner (incl.
husstand), 50 kr. for andre (børn gratis adgang).
Ved særudstillinger betaler medlemmer dog 35 kr. og andre 70 kr.

Ballerupvej 60, 3500 Værløse
Tlf.: 7235 6140
E-mail: skovhuset@furesoe.dk
www.skovhus-kunst.dk
Åbningstid: onsdag, lørdag, søn- og
helligdage kl. 11-17.

Marts 2018

Bestyrelsen udvælger ligeledes hvert år en Skovhuskunstner blandt årets udstillende kunstnere, og i
samarbejd Skovhuslyriker. Ved en prisoverrækkelse om efteråret modtager kunstnerne hver en pris fra

Modtaget af (Værtens fulde navn) ____________________







Dato: __________________

Underskrift: _____________________________________


250 kr. pr. år 



Seneste nr. af SkovhusNyt og Finn Bechs bog udleveret

En oversigt over bestyrelsens medlemmer kan findes på
Skovhusets hjemmeside:
https://skovhus-kunst.dk/skovhusets-venner/bestyrelse

Overføres til bank 5472-1584340

Bestyrelsen for Skovhusets Venner
Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, som
vælges på den årlige generalforsamling i februar måned.

350 kr. pr. år

Medlemmer får 10% rabat på indramning af billeder hos
AL-Glas Preuthun’s eftf. i Værløse Bymidte og Lillelund
Rammer og Galleri, Munkholmsvej 63, 4300 Holbæk. Telefon 26744488. Husk at medbringe SkovhusNyt som dokumentation for medlemskab

Betalt kontant i Skovhuset

På udstillinger i Skovhuset køber bestyrelsen for
Skovhusets Venner værker til bortlodning blandt
foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling.

Som medlem har du mulighed for at melde dig som frivillig vært. Som vært betjener du skranken og cafeen
samt er ”vagt” under udstillinger, ferniseringer og andre
arrangementer.

Pensionist/uddannelsessøgende
Betalingsform:

Skovhusets Venners aktiviteter
I samarbejde med Skovhuset udgiver Skovhusets
Venner medlemsbladet SkovhusNyt. Bladet udkommer ca. 5 gange årligt i forbindelse med åbning
af en ny udstilling og distribueres gratis til medlemmerne.

Skovhusets Venner har udgivet bogen ”Skovhuset ved
Søndersø – de første år” skrevet af husets første kunstneriske leder Finn Bech. Bogen udleveres til nye medlemmer og kan købes i Skovhuset for 50 kr.

Alm. medlemskab

Grupper af såvel børn som voksne kan bestille omvisning under kyndig vejledning.

I Skovhusets åbningstid drives en café, hvor der kan
købes kaffe, kage, øl, vand og vin. Caféen betjenes af
et korps af frivillige værter.

e-mail: _________________________________________
Medlemskab:

Skovhuset præsenterer et koncertprogram med bl.a.
eksperimenterende og klassisk musik, gennemfører
foredragsvirksomhed m.v.

Alle arrangementer annonceres i SkovhusNyt og på
Skovhusets hjemmeside www.skovhus-kunst.dk under
”Skovhusets Venner”.

Jeg ønsker at modtage Skovhusets nyhedsmail

Skovhuset driver et grafisk værksted og afholder
kurser arrangeret af Folkeuniversitetet. Skolen for
Kunst, Design og Arkitektur tilbyder børn og unge
professionel undervisning. Nærmere oplysninger
findes på www.skovhus-kunst.dk eller i SkovhusNyt.

Skovhusets Venner arrangerer desuden en række udflugter i Danmark til kultur- og udstillingssteder.

Adresse: _______________________________________ Postnr. og by: _______________________

Skovhuset blev opført som sommerresidens for birkefuldmægtig Bang i 1923 og blev i 1934 udvidet til
en herskabslignende bolig af fabrikant Ferdinand
Hindsgaul. Hindsgauls enke, Ellen Hindsgaul, fraflyttede ejendommen i 1967, og ejendommen blev overtaget af Værløse Kommune. Efter forskellige lejemål
blev det i 1977 besluttet, at Skovhuset som selvejende institution skulle anvendes til udstillingsformål og
andre kulturelle aktiviteter.

Skovhusets Venner arrangerer spændende kunstrejser til kulturelle centre i Europa med besøg på væsentlige kunstmuseer og øvrige kulturelle seværdigheder.
Rejserne forbindes altid med ekstraordinære kulturoplevelser.

Navn: __________________________________________

Støtteforeningen Skovhusets Venner blev stiftet i
1979, og har i dag ca. 900 medlemmer. Støtteforeningen støtter huset økonomisk, og foreningens
bestyrelse og de mange frivillige medlemmer af foreningen varetager den daglige drift af Skovhuset i
samarbejde med Skovhusets ansatte og husets bestyrelse.

Skovhusets Venner som en anerkendelse af deres kunstneriske arbejde

Jeg ønsker hermed at indmelde mig i støtteforeningen Skovhusets Venner

Om Skovhuset og Skovhusets Venner
Skovhusets Venner er en støtteforening til udstillingshuset Skovhuset ved Søndersø.

