
Kære Medlemmer af Kunstforeningen Afkørsel 58 ! 
 
Nu er det vist på tide, jeg sender jer en hilsen med lidt forskellige oplysninger om foreningen og om de 
mange aktiviteter, der byder sig til. 
 
Allerførst vil jeg byder vore nye medlemmer VELKOMMEN !!!  Det er dejligt, at vores kunstforening kan 
åbne sig for interesserede kunstvenner, så VELKOMMEN. Jeg håber, I vil synes rigtig godt om Afkørsel 
58. 
 
Jeg  går lidt tilbage i tiden og repeterer, at vi havde en hyggelig generalforsamling sammen med rigtig 
mange af foreningens medlemmer. Næste år må vi nok dække op til nogle flere…………det er jo et 
luksusproblem :-). 
Anita Vesterleds fantastiske tapasbuffet gjorde stor lykke……..TAK til Anita………og alle kunstværker 
fandt nye ejere. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig ved det efterfølgende møde, og nu ser den sådan ud: 
 
Formand: Vibe Capion 
Næstformand: Birte Nørup 
Kasserer: Jesper Broberg 
Sekretær/ Hjemmesiden: Mette Vildbrad 
Fotograf: Gerda Pedersen 
Vennekontakt: Ritha Lautrup ….suppleant. 
 
Desværre valgte Bent Kjær at trække sig fra bestyrelsen og foreningen dagen efter 
generalforsamlingen. Det er vi kede af men sådan er det. 
Bestyrelsen mangler derfor en suppleant, og vi skulle finde ud af, hvordan vi skulle håndtere 
hjemmesiden. 
 
Hjemmesiden har været hosted i et system, der var vanskelig at arbejde med og derfor har bestyrelsen 
valgt at ændre dette. I resten af 2017 vil I kunne logge ind på den sædvanlige 
hjemmesideadresse www.afkoersel58.dk, men vi kan desværre ikke lægge noget nyt ind på den og vi 
arbejder hårdt på at oprette en ny hjemmeside til foreningen. Vi håber, I har den fornødne 
tålmodighed ! Jeg skal nok skrive til jer, når den nye hjemmeside er i gang. 
 
Vores årskalender har I modtaget for længe siden, og så sker der jo det, der er ærgerligt, at vi må 
ændre i den. Ændringen lige nu er, at Kulturhus 17 ikke bliver i stand til at vise den fotosafari gennem 
Hedensted, som vi har annonceret til d. 3. maj. Karen Osmec, indehaver af Kulturhus17, har lovet mig, 
at vi holder en god kontakt om, hvornår Afkørsel 58 kan komme på besøg til en anden udstilling, men 
altså ikke 3.maj. 
 
Næste arrangement bliver turen til Museum Jorn, Silkeborg, 23. april kl. 13:00. Knud og jeg var på “ 
forberedelsestur” i lørdags, og jeg er begejstret !! Jeg glæder mig SÅ MEGET til at vise jer den fine 
konstellation af de to væsentlige kunstnere, Munch og Jorn, og den måde museet har valgt at kuratere 
udstillingen. Farver, linier, motiver ser man “tale sammen” i opsætningen og i hovedrummet støtter 
tæppebelægningen ophængningen, så der opstår en helhed, der ellers kunne være svær at finde. Jeg 
håber, vi er mange, der ses d. 23. april, og jeg gæder mig til at se udstillingen igen. Meld jer gerne til på 
vibecapion@gmail.com. 



 
I maj måned håber Kunstforeningen Progres at kunne arrangere en tur til Randers, hvor det både 
handler om at se en af “Dødssynderne”-udstiling, Begær, på Randers Kunstmuseum og et besøg hos 
Gaia/outsiderkunst. 
Lige så snart vi ved mere om dette, sender vi information ud til jer. 
 
Nu er der jo en verden uden for vores egen lille forening, og lidt af det præsenterer jeg for jer her: 
 
Aarhus 2017 præsenterer fra 4.februar til 28. maj De syv Dødssynder forskellige steder i Jylland:  
Hovmod: Skovgaard Museet, Viborg 
Vrede: Horsens Kunstmuseum 
Grådighed: Holstebro Kunstmuseum 
Begær: Randers Kunstmuseum 
Fråseri: Museet for religiøs Kunst, Lemvig 
Misundelse: Muse(r)um , Skive 
Dovenskab: Glasmuseet Ebeltoft. 
 
Kulturforum Würth: Eye Catcher : Robert Jacobsen + OP-art. ( Museumsbutikken er også et besøg værd 
:-) ) Der er gratis entre og åbent alle dage fra 10 - 15,  minus lørdag. 
 
Tørring- Uldum Kunstforening afholder den årlige påskeudstilling, Pogensvej i Aale. 
 
Belle Art Gallery viser malerier af Ljudmila og bronzeskulpturer af Helle Bang. 
 
ARoS har taget hul på den store triennale,  The Garden – End of Times, Beginning of Times, med 
udstillingen The Past. 
 
 
Kulturhus 17 på Overholmsvej, Hedensted, er åbent for besøgende når skiltet er ude ved 
vejen.  
 
 
Der er nok at komme efter her i påskeferien, hvor vejrguderne truer med kulde og vintervejr :-) 
 
Glædelig Påske og på gensyn snarest muligt. 
 
Mange hilsener fra 
Vibe 
 


