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Årsberetning 2020 for Kunst i Torup og Kældergalleriet 
 
Vi er p.t. 99 medlemmer i foreningen, en tilgang på 3 siden 2019.  

Bestyrelsen består af Jytte Strøm, Eva Fog, Karin Ifanger, William Frohn og Mette Philipsen.   

 

I 2020 fejrede Brugsen i Torup sit 100 års-jubilæum. I den anledning arrangerede Brugsen selv årets første 

udstilling med en spændende fremvisning af historiske genstande og arkivalier. 

 

Året har herudover budt på et varieret udstillingsprogram og begyndte i flot stil med Anne Brodersens 

udstilling 'Tro & Myte' med tilhørende velbesøgt foredrag. Vi nåede også en enkelt gang croquis i februar.  

 

Medlemsudstillingen var netop hængt op, da Corona ramte landet.  Året i foreningen og galleriet har derfor 

været præget af restriktioner, dog ikke mere end at alle udstillinger er gennemført. Generalforsamlingen i 

marts måtte holdes med 'stiltiende accept'.  Det er naturligvis en stor fordel at bestyrelsen har været 

indstillet på at fortsætte arbejdet. Det til trods, er følelsen af at være en forening præget af ikke at kunne 

samles mærkbar, og vi ser frem til at kunne ses i større antal igen! 

 

Ferniseringerne kunne efterhånden godt afholdes, med styr på antal i lokalerne - og senere med 

hensyntagen til maskepåbud mv. 

 

Sommerperioden stod i fotografiets tegn med 3 flotte og forskelligartede udstillinger i træk.  

Efteråret bød på Kirsten Møllers store akvareludstilling og William Frohns udstilling af klip mmm. 

 

PR: Udstillingerne er, især i foråret, blevet gennemført med endnu mere fokus på virtuel omtale på 

Kældergalleriets Facebookside, og vi reklamerer som vanligt på Kultunaut og via pressen. 

 

Foreningen deltog først på sommeren i et lokalt initiativ 'Torup i Pose og Sæk' og reklamerede sammen 

med kultur og erhverv i lokalområdet ved uddeling af pr-materiale til 2.000 husstande og sommerhuse. 

Kældergalleriet deltager i Kunst i Halsnæs-kataloget med annonce, samt i Åbne Atelierdøre. 

 

Vi har i slutningen af året arbejdet på en fornyelse af vores aftale med Brugsen, vores husvært. Galleriet har 

ligget i Kælderen siden 2005, siden 2015 i de større nye lokaler. Vi er blevet enige med Brugsens bestyrelse 

om en lejeaftale med klare beskrivelser af ønsker og forventninger. Den fornyes efter 2 år. 

 
Udstillinger i 2020: 

'Tro og Myte'  

8. februar - 7. marts 

Anne Brodersen 

 

Medlemsudstilling 

14. marts - (forlænget til) 31. maj 

Medlemmer af foreningen Kunst i Torup: Kirsten Møller, Anne-Marie Elmbak, Helga Bugge, Svend Juul, 

Vinca Thiele, Iben Jakobsen, Birgitte Nehm, Annette Wingård, Else Marie Kofod, Ulla Sandøe-

Hildebrandt, Gerd Sunde, Ana Farid, Inger Lindenstrøm Jørgensen, Lis Severin, Birgitta Steen, Jytte Strøm, 

Jorunn Sundland, Mette Philipsen, Grete Trøjgaard Jepsen, William Frohn, Inge Smith Hansen, Kaj 

Nielsen, Marianne Tholstrup, Margit Warrer, Mille Klem, Lotte Møhl, Jette Eeg, Mathilde Gamrath og 

Anni Reichert Frederiksen 
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'Fjernt og Nær - Stort og Småt' - fotografi 
6. juni - 5. juli 
Lis Hasholt og Sven Asger Sørensen 

 
'Himmelstorm' og 'Indtryk af glæde' - fotografi 
11. juli - 9. august 
Edith Herand, Lone Karin Hansen, Henrik Hansen, Jens Dejgaard Jensen, John Petersen, Jørgen Peder 

Jensen, Kenneth Sommer, Niels Nørregaard, Peer Hansen, Peder Brødsted Pedersen 

 

'Forunderlige Natur' - fotografi, mobile og skulptur 

15. august - 13. september 
Mette Philipsen, Anni Reichert Frederiksen og William Frohn 

 

'Blik for det Skønne' - akvarel 
19. september - 7. november 2020 
Kirsten Møller  

 

'Skrøbelige Sager' - julepynt, papirklip og plantefigurer 

21. november - 2. januar 2021 

William Frohn 

 
Arrangementer 

Februar:  Croquis  
 Foredrag med Anne Brodersen 
 
Oktober: Akvarelkursus v/ Kirsten Møller 
 'Mit billedliv' foredrag v/ Kirsten Møller 
 
December: 2 papirklipsværksteder v/ William Frohn 
 
Praktisk 
Vi forsøger løbende at holde galleriet i god stand og i begyndelsen af 2020 blev der frisket op hist og pist. I 
januar/februar 2021 har vægge og lofter fået den store tur. Podierne er nymalede - og mere er på bedding.   
 
Tak 
Vi har haft rigtig god hjælp til praktiske opgaver og siger tusind tak til alle:  
Susanne Hviid og Steffen Holm for deres utrættelige arbejde med igen og igen at levere de flotteste 
plakater. 
Else Marie Kofod og Anni R. Frederiksen for god og helt nødvendig ugentlig rengøring. 
Brugsen skal igen takkes for godt samarbejde og fine lokaler. 
Det er super dejligt at mærke den opbakning, der er til galleriet - selv i denne tid! 
 
Bestyrelsen / Marts 2021 
 
 
 
 
 

 


