
 
BESØG  

KUNSTUDSTILLINGEN 
på 

Karby Skole  
Ørndrupvej 50 

 

i påskeferien -    
og få en god oplevelse !  

    
    
    
    
      

 
 

 
 
 

Siden 2007 har  
Kulturhus Sydvestmors  

sammen med Karby Friskole  
og Karby Borgerforening  

arrangeret  
kunstudstilling  
i påsken -   

 EN OPLEVELSE 

 

 for børn og voksne 

 
 

   Program 

.  
      
      Torsdag den 28/3  
      kl. 11.00  - 12.00   Fernisering 
      kl. 12.00  - 16.00   Udstilling 

 
 

      Fredag den 29/3 
      kl. 11.00  - 16.00   Udstilling 

 
 

      Lørdag den 30/3  
      kl. 11.00  - 16.00   Udstilling 

 
 

      Søndag den 31/3  
      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,   
 1000 lodder  a´ 5 kr.  

  
      
   

 

 

    

    

 

 I  Caféhjørnet  kan man 
tage sig et hvil  

 -  og få en snak  - 
mens man nyder en kop 

kaffe med kage .  
  

Hjørnet er arrangeret af  
KarbyFriBørnehave  

 Se mere,. 

Påskeudstillingen er sponsoreret fra : 



 
 
 

 

 

 
 

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 ! 

 

— 

OPLEV MORS FRA KANTEN  -  EN VANDRING GENNEM 
FULDSTÆNDIG UNIK NATUR MED MANGE VARIEREDE 
LANDSKABSFORMER LANGS KYSTEN AF LIMFJORDSØEN  -  
DIT EGET MAJEVENTYR I DET BLÅ OG GRØNNE MED TID 
OG RO TIL FORDYBELSE  -   -   -  
 

HENVENDELSE TIL: Sognepræst, Benedicte Tønsberg,  
51 20 74 09, abt@km.dk  eller 
www.pilgrimmors.com og på Facebook ! 
 
 

Eksempel på én af de 7 dagsruter, en rute er ca. 20 km : 
MANDAG d. 20. maj. Efter gudstjeneste i Karby Kirke er der 
pilgrimsvandring fra Årbjerg Torn over Leonardo da Vinci 
broen gennem Tæbring til Dragstrup, overnatning på Drag-
strup Camping.  

Vil du vide mere ?   Se på :Vil du vide mere ?   Se på :Vil du vide mere ?   Se på :Vil du vide mere ?   Se på :       www.påskeudstilling.dk     www.påskeudstilling.dk     www.påskeudstilling.dk     www.påskeudstilling.dk  ----      Ring til: tlf.:   61405432  61405432  61405432  61405432  ----            eller send en e-mail til: ole@maud.dkole@maud.dkole@maud.dkole@maud.dk    

Fra Kunstudstillingen Fra Kunstudstillingen Fra Kunstudstillingen Fra Kunstudstillingen     
2011201120112011    

  
MalerierMalerierMalerierMalerier    

SkulpturerSkulpturerSkulpturerSkulpturer    
SmykkerSmykkerSmykkerSmykker    
IkonerIkonerIkonerIkoner    

PatchworkPatchworkPatchworkPatchwork    
KeramikKeramikKeramikKeramik    

Træ Træ Træ Træ     
KniplingerKniplingerKniplingerKniplinger    

Fotos Fotos Fotos Fotos     
……..……..……..……..    

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

Kunstudstillingen  
repræsenterer  

en bred vifte af kunstarter -  
udført af  

professionelle og amatører.                                                               
 

Over 25 kunstnere                  Over 25 kunstnere                  Over 25 kunstnere                  Over 25 kunstnere                      
 udstiller  udstiller  udstiller  udstiller     

 

Lars Dahls FOTO 
blev valgt til kunstudstillingens plakat 2013                  

-  plakaten kan købes på udstillingen  !                Lars 
Dahls hjemmeside:www.dahlphotography.dk 

Udstillingen åbnes                
torsdag den 28/3  
kl.11 af:                    
viceborgmester       
Michael Dahlgaard                                        

                
               

 

Pilgrimsvandring langs kysten i 7 dage 
 20.maj - 26.maj 2013 


