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Innledning 
Vestby kunstforening (VKF) ble stiftet i 1979, og er fortsatt en aktiv del av det frivillige 
organisasjonslivet i Vestby kommune. Styret kunne med stolthet feire foreningens 40-
årsjubileum i 2019 i det flotte lokalet på Sundby gård, Galleri 2x1. 2019 har vært et aktivt 
år med nye aktiviteter, men også en del arbeid med å klargjøre selve lokalet og VKFs 
kontor, i tillegg til å gjøre våre aktiviteter kjent blant kommunens innbyggere. Målet er å 
utvikle et kunstmiljø i tilknytning til Sundby gård i samarbeid med eier Gunvald 
Andersen. Billedhogger Lise Amundsens vakre skulpturer har fått en permanent plass på 
Sundby gård, noe som alle besøkende til galleriet vil kunne ha glede av inne og ute. 
  
Vi har arrangert tre kunstutstillinger i 2019, to tegne- og malekurs for barn (dagskurs og 
ukeskurs), tegnekonkurranse for barn på Bygdedagen i Vestby, kunstturer og foredrag. I 
tilknytning til den store jubileumsutstillingen i november 2019 med 21 Vestby-kunstnere, 
ble det arrangert en rekke kulturarrangementer med bidrag fra lokale krefter. 
Utstillingene har vært jevnt godt besøkt, og på åpningen av jubileumsutstillingen 2. 
november 2019 var det nærmere 300 personer til stede. Sidearrangementene var også av 
stor interesse for mange. 
 
En utfordring for VKF er medlemsrekruttering, i særlig grad behovet for yngre 
medlemmer som også kan påta seg styreverv. Det har vært en økning i antall medlemmer 
i 2019, men også frafall av ulike årsaker. Samarbeid mellom næringsliv og VKF som 
frivillig organisasjon er en oppgave styret fortsatt må arbeide videre med. 
 
VKF er medlem av AKFO (Akershus kunstforeningers fylkesorganisasjon), nå Viken 
kunstforeninger (VIKFO) og Norske kunstforeninger (NK), noe som gir en viss mulighet 
for faglig og økonomisk støtte. Dette medfører også krav til profesjonell kvalitet på 
utstillingsvirksomheten. 
 
Styret har i 2019 hatt følgende sammensetning: 
Leder:                 Ellen Marie Rode Skaflestad                 
Nestleder:          Johanne Dønnestad Hauge             
Sekretær:           Britt H. Dahl               
Styremedlem:    Karianne Pajesø (kasserer) 
Styremedlem:    Inger-Torill Kirkeby  
Varamedlem:     Inger Brit Lea 
Varamedlem:     Hanne Brita Søyland 
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AKTIVITETER – OVERSIKT 
07.03.2019 
Årsmøte på Galleri 2 x 1. Foredrag av Tom Berre om masker i teateret. 
23.03 – 07.04.2019 
Vårutstilling med «Turné» i Galleri 2 x 1 på Sundby gård 
18.05.2019 
Tegne- og malekurs for barn i Galleri 2 x 1 
25.05.2019 
Bygdedagen på Vestby Prestegård – tegnekonkurranse for barn 
02.06.2019 og helger i juni/juli 
Samarbeid med Gunvald Andersen om Lise Amundsen-utstilling 
05. – 8. august 2019 
Sommerkurs for barn – tegning og forming/animasjon 
29.08.2019 
Kunsttur til Gamlebyen i Fredrikstad 
19.09.2019 
Foredrag av Jan Kokkin i Galleri 2 x 1: «Karikaturtegningens historie» 
14.09.2019 
Kunsttur til Høstutstillingen, Oslo 
2.– 17.11.2019 
Jubileumsutstilling i Galleri 2 x 1 med mange kulturinnslag 
5.12.2019 
Kunsttur til Dronningstallen m. lunsj på Pascal, Oslo 
 
Utlyst kunsttur til Holmsbu i vårhalvåret ble avlyst pga  for få påmeldte 
 
STYRETS ARBEID 
Styret har hatt 8 styremøter og behandlet 89 saker. Styremøtene har blitt holdt i det nye 
lokalet, Galleri 2x1 på Sundby gård.  
Varamedlemmene har deltatt på nesten alle styremøtene, og for hele styret har oppmøtet 
og miljøet vært meget godt med stor arbeidsinnsats fra alle. 
 
VKF begynte sitt arbeid med ny nettside høsten 2019, bla fordi vi ikke lenger kunne ha 
hjemmesiden som en del av Norske kunstforeningers opplegg. VKF er på Facebook, og 
den nye hjemmesiden er fortsatt under utvikling i samarbeid med Trond Larsen, Prosite, 
Vestby, se www.vestbykunstforening.no 
 
VKF har deltatt aktivt i dialog med AKFO (Akershus kunstforeningers fylkesorganisasjon) 
gjennom deltakelse på enkelte av AKFOs møter, bla forberedelser til Viken 
kunstforeninger (VIKFO). Dette vil medføre samarbeid om arrangementskalender for alle 
kunstforeningene i fylket, og det digitale nettstedet www.listen.no der informasjon om 
alle kunstutstillinger kan føres opp.  
 
Vi har hatt annonser i bladet Kunstpluss, som er Norske kunstforeningers eget magasin. 
 
 

http://www.vestbykunstforening.no/
http://www.listen.no/
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Styret har arbeidet med søknader om økonomisk støtte til arrangementer fra Norske 
kunstforeninger, AKFO og Sparebank 1 Østfold Akershus. VKF fikk kr 15000 til 
jubileumsutstillingen fra Sparebank 1 og 5000 kr i tilskudd fra AKFO. 
  
VKF og lokalmiljøet 
Det er viktig for kunstforeningen å delta aktivt i lokalmiljøet og finne sin plass som et 
supplement til eksisterende kunstgallerier. Eksempel på dette er vår deltakelse på 
Bygdedagen i Vestby. Samarbeidet med eier av Sundby gård utvikles underveis, men det 
er et felles mål at Galleri 2x1 kan være et viktig tilbud til befolkningen i hele Vestby 
kommune. I tillegg vil Sundby gård kunne samarbeide med andre aktører om kulturtiltak, 
som gjør at tilreisende finner stedet attraktivt. Dette krever stor innsats fra frivillige 
medlemmer i VKF. 

 
 
Samarbeid med skoler 
VKF hadde besøk av Vestby ungdomsskole på jubileumsutstillingen, og samarbeidsavtale 
om videokunst fra Høstutstillingen 2019 ble inngått. Med nytt lokale på Sundby gård får 
vi en helt annen mulighet til å videreutvikle samarbeid med skoler og barnehager. 
 
KOMPETANSEBYGGING 
VKF har ikke funnet mulighet til å benytte seg av ulike tilbud til kunstforeningen fra 
Norske kunstforeninger og AKFO om kurs for styremedlemmer. En viss kompetanse på 
området kunstforståelse tilegnes gjennom kunstturene, Norske kunstforeningers 
medlemsblad Kunst Pluss og styrets abonnement på bladet «Kunst».   
 
UTSTILLINGSVIRKSOMHETEN 2019 
VÅRUTSTILLINGEN 23.03. – 07.04 MED GRUPPEN «TURNÉ», KERAMIKK, TEKSTIL OG SMYKKER 
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LISE AMUNDSEN – skulpturer 02.06. – 07.07.19 
Dette var en introduksjonsutstilling med skulpturer som på sikt skal befinne seg 
permanent på Sundby gård. Lise Amundsens kunst er internasjonalt kjent, og flere store 
skulpturer er allerede plassert i uteområdet ved galleri 2x1. 

 

VESTBY KUNSTFORENINGS JUBILEUMSUTSTILLING 02. – 17.11.2019 
Styret valgte å markere jubileet (1979 – 2019) med en storstilt utstilling med utgangspunkt 
i lokale krefter, og inviterte «Vestby-kunstnere» til å delta. Det endte opp med 21 
utøvende kunstnere og kunsthåndverkere, hvorav flere hadde vært med oss siden starten 
i 1979. Vi valgte også å kjøpe kompetanse på design og montering av utstillingen i tillegg 
til en trykket utstillingskatalog. Siden VKF har et fullstendig papirarkiv fra 1979, ble det 
foretatt en gjennomgang og utarbeidet en historisk oversikt over virksomheten, samlet i 
en mindre katalog/folder (begge kataloger produsert av GP-trykk, Oslo). 
 
På åpningen av utstillingen 2. november og gjennom hele perioden inviterte styret til 
kulturarrangementer med lokale krefter, og det var meget godt oppmøte på alle: 
 

Åpning av utstillingen 2.11.19 kl 13 – Kultursjef Ronny Fostervold Johansen, som 
overrakte blomster til Vestby kunstforening. 
Musikalsk innslag ved Odd Gunnar Frøysland, gitar og sang. Sidsel Grue leste dikt. 
Donald-show med Arild Midthun kl 14 
 
03.11.19 – kl 13 Konsert med Follo folkehøgskoles Vokallinje v/Astrid S. Dahlen  
03.11.19 – kl 14 Foredrag med Tor Åge Bringsværd: «Uten fantasi – ingen tanke» 
09.11.19 – kl 13 Eli Rygg leser fra «Pulverheksa» 
10.11.19 -  kl 14 Arne Ruste, Erik Thome og Andreas Karlsen: «Ord, bilde og kanskje 
musikk» 
13.11.19 -  kl 19 «Vinje-aften» med foredrag av Birger Løvland om Aasmund Olavsson Vinje, 
opplesning av Eli Anne Linnestad og sang av Ingvild Støkken med akkompagnement av 
Svein Hordnes. 
17.11.19 -  kl 14 Konsert med Follo folkehøgskole, Musikallinjen v/Erik Skøld 
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KUNSTUTSTILLING I VESTBY STORSENTER  
VKF har samarbeidet med Vestby storsenter og har en vegg i 2. etasje der foreningen har 
fått laget en monter til mindre utstillinger. Et fornyet samarbeid med Senterledelsen gjør 
at det er inngått avtale om «Månedens kunstner», i første omgang med skifte av utstilling 
hver 3. måned.  
 
NYE AKTIVITETER I 2019 – målgruppe barn og unge 
Styret innførte et par nye aktiviteter i 2019: 
Tegnekurs for barn – dagskurs 18. mai for å se om det var interesse for tiltaket. 5 barn 
deltok. 
5 dagers kunstkurs for barn – med tegning, modellering og animasjon.  
  

 
 
 
KUNSTTURER 
Det er avholdt tre kunstturer i 2019. Den ene gikk til Gamlebyen i Fredrikstad med 
omvisning, lunsj og besøk i kunstgalleriene. Tur til Oslo med Høstutstillingen er blitt en 
tradisjon, og ble også i 2019 vellykket grunnet en meget god omviser. Det ble også 
arrangert et tilbud om omvisning i Dronning Sonjas Stall: «Drømmen om Norge. Kong 
Haakon og dronning Maud i De kongelige samlinger» med samling på Cafe Pascal.    
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BYGDEDAGEN I VESTBY  
VKF arrangerte tegnekonkurranse for barn, og mange barn deltok i tegnekonkurransen. 
Vinnerne fikk utdelt premien sin ved avslutning av Bygdedagen. Alle tegningene ble stilt 
ut i barneavdelingen på Vestby bibliotek. Tegnekonkurransen er meget populær. 
 

 
 
KUNSTLOTTERI 
Også i 2019 har VKF hatt sitt årlige kunstlotteri med utlodning av et kunstverk fra VKFs 
kunstbeholdning. Et litografi av Johan Kippenbroeck, «Ingunn og Olav» - illustrasjon til 
Sigrid Undsets verk «Olav Audunssøn» var en flott gevinst, og mange har ønsket å kjøpe 
lodd for å vinne dette. Vinner trekkes på årsmøtet 2020. 
 
UTSTILLINGSLOKALER, LAGER OG UTSTYR 
Alle utstillingene har i 2019 blitt holdt på Sundby gård i Vestby.  Dette har vært til stor 
fordel for VKF, og selv om det har vært mye arbeid med alle utstillingene, særlig 
jubileumsutstillingen, har vi hatt alt utstyr samlet på ett sted og et godt samarbeid med 
eier av Sundby gård. 
 
VESTBY KUNSTFORENINGS KUNSTBEHOLDNING 
VKFs kunstbeholdning har etter hvert blitt redusert på grunn av tidligere vedtak om å 
avhende samlingen ved å lodde ut et kunstverk hvert år. Dette har gitt foreningen 
verdifull inntekt. To skulpturer av henholdsvis Dagny Hald og Finn Hald står fortsatt til 
utleie hos Vestby bibliotek og Son bibliotek. Statuen «Vokterske med fire katter» av 
Dagny Hald, som var en gave fra Statoil til Vestby kunstforening i 2014, er fra 2016 utleid 
til Vestby ungdomsskole. Noen bilder er til utleie i Vestby kommune. 
 
INFORMASJONSVIRKSOMHET OG SAMARBEID MED ANDRE 
KUNSTFORENINGER        
VKF har gjort sine arrangementer kjent gjennom e-post til medlemmene, annonser og 
omtaler i avisene, elektronisk og på papir.  I tillegg er det gjort bruk av plakater til 
bekjentgjøring av arrangementer. Alle arrangementer er gjort kjent på foreningens 
hjemmeside og Facebook, og gjennom Akershus kunstforeninger. 
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AKFO har også i 2019 fått inn en samleannonse i bladet «Kunst» over utstillinger i 
kunstforeninger i Akershus. VKF samarbeider aktivt med kunstforeningene i Moss, Rygge, 
Ås, Drøbak og Ski gjennom gjensidig informasjonsvirksomhet. PR-arbeidet tar mye tid, 
fordi det kan være stor konkurranse om plassen i lokalavisene. 
 
  
MEDLEMMER 
VKF har et medlemstall på 100 medlemmer ved utgangen av i 2019.  Av disse er det to 
bedriftsmedlemskap, og vi ønsker oss flere.      
Vi oppfordrer alle medlemmer til å hjelpe til med å verve flere nye medlemmer. 
 
ØKONOMI 
VKF har i 2019 hatt behov for å bruke noe av oppsparte midler på grunn av etableringen 
på Sundby gård og markeringen av foreningens 40-årsjubileum. Noe tilskudd etter 
søknad ble tildelt fra Sparebank 1 og AKFO, men det er behov for ytterligere økonomisk 
støtte dersom det skal satses på større aktivitet  
 
Alt arbeid utført av styret har vært uten vederlag. Det har vært behov for å leie inn noe 
praktisk hjelp mot betaling eller ulike typer oppmerksomhet. Imidlertid er det, i tillegg til 
styremedlemmene, gode hjelpere som har bidratt til at utstillinger og arrangementer har  
kommet på plass.  
 
Det vises for øvrig til regnskap 2019 og driftsbudsjett 2020 som behandles som saker på 
årsmøtet 05.03.2020. 
 
Vestby, 05. februar 2020 
 
Styret i Vestby kunstforening 
 
 
Ellen Marie Rode Skaflestad /sign/ Britt H. Dahl /sign/ 
Leder Sekretær  
 


