
 

Besøg  
UDSTILLINGEN  

Karby Gamle Skole  
Ørndrupvej 50 
 i påskeferien  -   

og få en god oplevelse !  

    
    
    
    
    

 EN OPLEVELSE 

 

 for børn og voksne 

 
 

   Program 

.  
      
      Torsdag den 2/4 2015 
      kl. 11.00  - 12.00   Fernisering 
      kl. 12.00  - 16.00   Udstilling 

 
 

      Fredag den 3/4 2015 
      kl. 11.00  - 16.00   Udstilling 

 
 

      Lørdag den 4/4 2015  
      kl. 11.00  - 16.00   Udstilling 

 
 

      Søndag den 5/4 2015 
      kl. 11.00  - 15.00   Udstilling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

Fri entré alle dageFri entré alle dageFri entré alle dageFri entré alle dage 
 

Gaver 
fra udstillerne  

udloddes ved lotteri,     
 lodder  a´ 5 kr.  

Her i Caféhjørnet  kan 
man tage sig et hvil  
 -  og få en snak  - 
mens man nyder  

en kop kaffe med kage .  

 Se mere på : 
       www.påskeudstilling.dk 

Påskeudstillingen er støttet af :    Karby Borgerforening   

Siden 2007 har  
Kulturhus  

Sydvestmors  
arrangeret  

kunstudstilling  
i påsken -  

med  
kunst,  

kunsthåndværk,  
 fotografer.. 

  
 

  Kulturhus Sydvestmors  

  Gå med Inger : 
     
 

      ”Øen rundt 
            i bidder” 
                  2015 

 
 
 

13 X 11 km (ca.) ad Kystruten  
1. vandring: mandag d. 3.8.2015 
fra Æblehaven i Karby kl. 18:00 

Varighed  2 - 3 timer. 
Medbring forfriskning  
og evt. ekstra sokker. 

Tilmelding (gerne SMS) til én  
eller flere etaper på nr. 4012 2920 

Se hele programmet på:  
        www.karby.dk 

                         www: påskeudstilling.dk 

 Adgang for alle 
- også til toilet ! 



Vil du vide mere ?    

Se på : 

   www.påskeudstilling.dk  - 

  Ring til tlf. :   61405432  -   
eller send en e-mail til : ole@maud.dk 

Fra Påskeudstillingen Fra Påskeudstillingen Fra Påskeudstillingen Fra Påskeudstillingen     
2014201420142014      

MalerierMalerierMalerierMalerier    
SkulpturerSkulpturerSkulpturerSkulpturer    
SmykkerSmykkerSmykkerSmykker    
IkonerIkonerIkonerIkoner    

PatchworkPatchworkPatchworkPatchwork    
KeramikKeramikKeramikKeramik    

Træ Træ Træ Træ     
KniplingerKniplingerKniplingerKniplinger    
BroderierBroderierBroderierBroderier    

Fotos Fotos Fotos Fotos     
og meget mere .. og meget mere .. og meget mere .. og meget mere ..     

 

Kunstudstillingen repræsenterer  
en bred vifte af kunst og hobby -  

udført af både 
professionelle og amatører -  

Mange fra lokalområdet  
er med på udstillingen !                                                            

UDSTILLINGUDSTILLINGUDSTILLINGUDSTILLING    

Et af Anne-Marie B. Thomsens malerier 
 
 

blev valgt til kunstudstillingens plakat 2015                 
-  plakaten kan købes på udstillingen  !                 Påskeudstillingen         

åbnes                         
torsdag 2/4 kl.11            
af borgmester               
Hans Ejner Bertelsen                            

                

Omdannelse af lukkede folkeskoler -                                
Visionen er at udbygge det lokale fællesskab i   
Karby og omegn, så skolen bliver det nye ak-
tivitets- og samlingssted, der året rundt bliver om-
drejningspunkt og giver nyt liv til lokalsamfundet.  

På vej :  På vej :  På vej :  På vej :  Karbys Organiske Kegler     

  

SE : 
 www.pilgrimmors.dk  

HENVENDELSE TIL:  
Sognepræst, Benedicte Tøns-  
berg, 51 20 74 09, abt@km.dk   

Sæt farten ned -              
tag støvlerne på! 
Drop kalenderen -           

grib staven! 
Tag ranslen på ryggen -  

vælg vind og vejr! 
Drag ud i det fri  

og find ro i dig selv, 
lad fødderne gå dig til fred! 
Find frihed og fællesskab! 

  Grib dagen -  
bliv grebet af livet ! 


