
 
 
Sommerhilsen fra Formanden    9. juli 2020 
 
Kære Medlemmer af Afkørsel 58 ! 
 
De siger, det er sommer, og i dag har vores multihåndværker vækket hunden tidligt, før 7, så det 
betyder at solen skinner  
 
Coronaperioden har lammet vore aktiviteter i kunstforeningen, og det har været både tomt og 
ærgerligt, men ikke til at ændre. Vi håber, vi kan komme til at råde bod på det ved at tilbyde 
arrangementerne på et senere tidspunkt. 
 
Desværre melder vores kasserer, at der stadig mangler indbetaling af kontingentet fra flere af vore 
medlemmer. Vi håber, det er en forglemmelse, men er det fordi man ikke længere ønsker at være 
medlem af Afkørsel 58, vil det være SÅ dejligt lige at få en kort melding om det. Så vil jeg nemlig 
ikke længere belemre mailboksene med det, vi sender ud. 
 
Her i sommertiden er der mange kunstaktiviteter, man kan nyde, og jeg nævner lige nogle af dem, 
der er i vores nærhed: 
 
Ved Skyttehuset i Vejle ligger der i vandet en skulptur med en tekst, der giver eftertanke. Og når I 
er der, er det jo nærliggende at besøge Fjordenhus og se på Bølgen og hele den del af vandbyen. 
 
Kulturforum Würth i Kolding kalder sin udstilling Open Call, forvandlingsbilleder. Gratis adgang i 
firmaets åbningstid. Læs mere: www.lkulturforum.dk 
 
Vejle Kunstmuseum viser NAVIGERINGER- på kanten af en verden i forandring. Læs mere: 
www.vejlemuseerne.dk/vejle-kunstmuseum. 
 
Et nyt galleri er åbnet i Skærbæk ved Fredericia, Galleri-A1. Moderne malerier og keramik. Læs 
mere: www.Galleri-A1.dk 
 
I Horsens er mange af byens rum  udsmykket med skulpturer, og lige i øjeblikket er der en heftig 
polemik om det dødstema, der er fremherskende især i den nyrenoverede gågade. Værd at se. 
 
Lidt længere væk er der JANUS- Vestjyllands Kunstmuseum med outsiderkunst, hvor Museum 
Ovartaci besøger JANUS. Der er også kunstnernes sommerudstilling med mange kunstnere 
repræsenteret.  
 

http://www.lkulturforum.dk/
http://www.vejlemuseerne.dk/vejle-kunstmuseum
http://www.galleri-a1.dk/


I Augustenborg kan man nyde kunst og natur i park og palæ ved Augustenborg Fjord. Læs mere på 
augustiana.dk. 
 
Galleri Skippergården i Hvide Sande viser indtryk fra Vesterhavet i maleri, akvarel og grafik. Læs 
mere på: www.astridhygum.dk. 
 
Silkedorg Bad : Vandlegeme, Nana Francisca Schottländer, performance- og billedkunstner, der 
med egen krop undersøger Silkeborgs landskaber og de væsener og fænomener, der bebor dem.  
 
Så er der Skulpturby Give, hvor 65 skulpturer forskønner bybilledet og betager og udfordrer 
betragteren. Der er skulpturvandring 16. juni, 15. juli og 13. august. Mødested ved HUSET kl.18:30. 
Læs mere: www.skulpturby.dk. 
 
I Brande er der mange spændende gavlmalerier, man bare kan gå rundt og se og nyde. 
 
Vores venskabsforening, Kunstforeningen Progres inviterer til en kunsttur lørdag/ søndag d.29. -
30. august. Målet er Nordsjælland med base i Hillerød og besøg på Frederiksborg slot, Nivågård og 
Louisiana. Der kommer udførlig invitation om ikke så længe. 
 
Endelig er der i vores eget område ÅBNE DØRE d.5. og 6. september. Hold øje med Hedensted 
Avis, hvor tidspunkter og steder vil oplyses. 
 
OG SÅ ER DER VORES EGEN UDSTILLING PÅ HØJVANG senere i september, men det vil I komme til 
at høre mere om i en særskilt indbydelse, når tiden nærmer sig.  
TID: 18. – 20. september 2020. 
 
Jeg håber, I har holdt ud og har læst med hele vejen, for nu vil jeg ønske jer alle en dejlig sommer, 
nok mest i Danmark, der har SÅ meget dejligt at byde på. 
 
Mange sommerhilsener fra 
Vibe  

 
PS: jeg glemte rent  at byde et velkommen til vore nye medlemmer af Afkørsel 58. Jeg håber, I vil 
blive rigtig glade for at følge med os ud på oplevelser i kunstens verden.   

 

http://www.astridhygum.dk/
http://www.skulpturby.dk/

