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Nyhedsbrev nr 3 – december 2020
Fra Tunø Kunst Kultur vil vi gerne takke alle medlemmer, venner, frivillige
hjælpere, samarbejdspartnere, Odder Kulturforening samt Odder Kommunes
kulturpulje - alle har I støttet foreningen i form af at tegne medlemskaber, givet
en hånd med ved arrangementer eller støttet os økonomisk. Alle disse tiltag har
gjort, at vi har kunnet iværksætte forskellige arrangementer i foreningen på
trods af de begrænsninger, som Covid19 har betydet – uden den støtte og jeres
hjælp, havde det ikke været muligt.

Vores største arrangement ”Montmartredage” var
helt på plads frem til marts 2020, men desværre
måtte vi aﬂyse pga. de indførte Corona restriktioner
og alternativer blev skabt efter de nye
retningslinjer. Vi gennemførte tegnekursus for børn
og unge i ”Vandtanken” og ligeledes ”Musik på
havnen”. Begge dele blev en succes og med stor
tilslutning, noget vi bestemt må gentage en anden gang.
Efteråret i Tunø Kunst Kultur har budt på foredrag og event med ”Maleren af
verden” Erik Lindberg og portrætkursus med Charlotte Rydborg – begge
arrangementer er beskrevet på hjemmesiden på www.tunoekunstkultur.dk
Vi præsenterer nu de værker, vi har til udlodning i forbindelse med nytårskuren
den 9. januar 2021. Der er rigtig mange ﬁne ting, så hold øje med foreningens
hjemmeside og Facebook, hvor ﬂere af tingene vil blive præsenteret. Se dem
alle på hjemmeside www.tunoekunstkultur.dk.
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Men coronaen griber også ind i nytårskuren, som plejer at være en festlig
sammenkomst med udlodningen som hovedbegivenhed. Den kan ikke
gennemføres i den sædvanlige form på grund af reglerne om. Hvor mange –
eller få – personer, vi må være sammen. Derfor har vi måttet ty til den mere
digitale løsning, hvor vi vil forsøge at video-optage selve udtrækningen og
efterfølgende lægge resultatet op på hjemmesiden. Vi håber, at det vil lykkes der er ingen garantier – men under alle omstændigheder skal resultatet nok
blive offentliggjort på hjemmesiden.
Særlig vil vi godt nævne, at vi i årets løb to gange
har været heldige og blive valgt til at modtage ikke
ubetydelige beløb fra Odder Kulturforening, der
ﬁnansieres af Odder kommune. Støtten bruger vi til
dække udgifter i forbindelse med vores
arrangementer, men også til anskaffelse af
nødvendigt udstyr som pavilloner, borde, staffelier
m.v. som vi har brug for i forbindelse med
kommende aktiviteter.
Vi arbejder på nye tiltag og kurser i 2021 og løfter
sløret, så snart vi har aftalerne på plads, der bliver helt sikkert noget at se frem
til.
Selv om det er i god tid, vil vi lige minde om, at foreningens årlige
generalforsamling ﬁnder sted den 6. marts 2021. Indkaldelsen skal nok blive
udsendt med det krævede varsel, og husk også at det er på det tidspunkt, dit
medlemskab skal fornyes.
Det er en stor glæde, at så mange har vist interesse for vores arrangementer.
Et succesfuldt arrangement, giver jo glæde og energi til at forsætte det gode
arbejde i foreningen.
Tunø Kunst Kultur ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.
På bestyrelsens vegne.
Bent Eggert
Formand

