
      1. oktober 2017 
 
Formanden orienterer okt. 2017 
 
Kære Medlemmer af Afkørsel 58 ! 

 
Vi kan slet ikke få armene ned, vi 6 i bestyrelsen, der sidste weekend oplevede en 
rigtig fin interesse for vores udstilling og for foreningen i det hele taget. 

 
Vores 5 kunstnere solgte pænt af deres værker, og foreningen kunne dagen efter 
tælle 16 nye medlemskaber ! DET er FLOT og meget dejligt. 
 

VELKOMMEN til alle I nye medlemmer, der gerne vil være med, hvor der sker 
noget i forbindelse med Afkørsel 58. Vi glæder os til at dele interessen for 
kunsten med jer. VELKOMMEN J 
 

Nu er den gamle stald på Højvang igen bare en stald, og det er lidt trist at se . 
Men vi ved heldigvis, at vi om et år er der igen sammen med spændende 
kunstnere og deres værker. Vi har allerede aftale med et par stykker, men I må 

vente med at få at vide, hvem de er til vi er helt sikre. 
Vi ved også, at Uffes Trio vil spille til frokostjazz lørdag ved frokosttid. DET 
glæder vi os til, og skal vi dømme efter de mange, der sluttede op om 
arrangementet i år, er glæden ikke kun vores. 

 
Afkørsel 58 er en aktiv kunstforening, og allerede om godt 3 uger, d. 23. oktober, 
inviterer vi til et usædvanligt  og desværre enestående besøg på Ovartaci-

museum i Aarhus. Museet skal flytte fra Risskov. En invitation kommer ud til jer 
alle i løbet af den kommende uge. 
 
15. november mødes vi ved Christianskirken i Fredericia for at beundre og 

studere Bjørn Nørgaards smukke glasmalerier i altervinduerne.  En ekspert på 
området vil guide os igennem, så vi får den bedst mulige forståelse af værkerne. 
 
Som julearrangement indbyder Kunstforeningen Progres os til at deltage i Kunst, 

glögg og klejner d. 7. december, Det er en hyggelig tradition, der finder sted i 
Cerescenteret i Horsens. Kom med……kom med J 
 

Til vore nye medlemmer vil jeg sige, at vi ALTID sender en speciel invitation ud 
før vore arrangementer, også dem, der afholdes af  Kunstforeningen Progres. 
 
En sidste orientering: Vi afholder generalforsamling ons. 28. febr 2018. 

 
Rigtig mange glade hilsener fra 
Vibe…….formand for Afkørsel 58                                                www.afkorsel58.dk 


