
 
 

 

                                                          

 

 

 

                                                            

 

 

 

                                                             Molde og omegn lokallag av LOP 

 

       REFERAT FRA MEDLEMSMØTET 19.11.21 

 
Sted: Galleri S på Kleive. 

 

Tid: 1300 – 1500 

 

Til stede: 30 

 

Bitten Linge ønsket velkommen til LOPs novembermøte, denne gang på Galleri S på Kleive. 

Der stilte Lars Christian Istad ut 30 motiver utført i tresnitt.  

Dette var hans 7.de utstilling på Galleri S. 

 

Som vanlig ble vi godt mottatt av gallerieier, Sigmund Skår. 

Fra uværet utenfor var det en lettelse å komme 

inn i det lyse, vennlige galleriet og vandre 

rundt og studere tresnittene, med titler som 

bl.a. «Regatta i det blå», «Blått i bukta» og 

«Byen i morgenblått». Den blå fargen var 

gjennomgående i motivene. Særlig var det 

imponerende å se hvordan kunstneren hadde 

klart å bruke treverket til å få fram liv i de blå bølgene og den blå himmelen.  

 

Ellers var motivene hentet fra områder i Molde og omegn, ved fjord 

og til fjells, en vakker utstilling, og imponerende å se hva kunstneren 

har fått fram gjennom bruk av tresnitt! 

 I høst gir Istad også ut sin nye bok, Woodcut, en bok som 

inneholder både hans bilder og dikt. Han var selv til stede og signerte boka.  



 

 

Sigmund Skår hadde invitert til deilig fiskesuppe og kaffe i kjelleretasjen, noe som kunne 

nytes ved vakkert dekkede 

småbord og med varmende 

bål på peisen. 

 

 Bitten Linge leste først et 

dikt om fjell, skrevet av Istad, 

før kunstneren selv tok over 

underholdningen. Han fortalte 

fra oppveksten i Trondheim 

og fra oppholdet hos familie 

på Kleive under krigen. 

 

Sigmund Skår bidro med gode historier og ledet oss i allsang. «Nidelven» og «Sjømannsjul 

på Hawaii» ble sunget til gitarspill av gallerieieren 

selv. 

 

Som vanlig var det vinlotteri, og Bitten Linge 

overrakte blomster og takk til både Istad og Skår.  

 

Været var, om mulig, enda verre da vi kjørte tilbake 

til byen. Men utstillingen på Kleive var en fin 

opplevelse på en uværsdag, sammen med hyggelige medlemmer fra vår pensjonistforening. 

Vi kan for øvrig  glede oss over å har fått mange nye medlemmer i det inneværende året. 

 

Neste møte blir julemøtet på Gildehallen torsdag 9. desember kl. 18. 

Sett av denne datoen! Invitasjon kommer! 

 

Mvh, Dagny Waagbø. 

Sekr. 


