FORMANDEN ORIENTERER……………………marts 2016.
Kære medlemmer af Kunstforeningen Afkørsel 58 !
Et af kunstårets store begivenheder er løbet af stabelen, og vi synes, det gik fint.
Vores generalforsamling samlede ca ¾ af alle vore medlemmer og vi havde en
herlig aften med kunst, udlodning af værker, hyggesnak og meget god mad,
serveret af Anita Vesterled. Det var igen i år helt vildt, hvad hendes bord bød på.
TAK for den aften til alle, der gjorde den til en dejlig oplevelse !
Ikke mindst vore nye medlemmer, som jeg vil byde hjerteligt velkommen i vores
kunstforening. Jeg håber, I alle bliver glade for, at I har valgt at være med i
Afkørsel 58.
Bestyrelsen blev ændret en smule, da Børge Smidt efter mange års uvurderligt
arbejde valgte” at gå på pension”. Vi var ikke meget enige med Børge i hans valg,
men af og til må man bøje sig, og Børge var denne gang den stærkeste  TAK til
Børge for de mange år.
Heldigvis ville Mette Vildbrad gerne indgå i bestyrelsen, og Mette er herefter
foreningens sekretær. Gerda Pedersen blev nyvalgt suppleant, Minna Beenfelt
modtog genvalg og så var bestyrelsen + suppleanter igen på plads. På vores
hjemmeside kan I se, hvordan bestyrelsen er sammensat……….der er ikke de
store overraskelser. Velkommen til de nye og TAK for jeres engagement.
Vedhæftet finder I foreningens årsprogram, hvor vi har indflettet vore egne
arrangementer med dem fra Progres.
Der skal I lægge mærke til turen til Hamborg først i maj, og der kommer mere
om den tur snarest. Prisen kommer til at ligge ml. 2500 og 2800 pr. person for
rejse, hotel m morgenmad og et spækket program. Bl.a. er der en spændende
udstilling med værker af Picasso.
Vedhæftet finder I også en indbydelse fra Vike Pedersen, der er med i en
udstilling i London først i april.
Påsken byder på rigtig meget kunst i alle afkroge af Danmark, og jeg håber, I vil
nyde mangfoldigheden og bringe ideer med hjem, hvis I støder på det helt
særlige. Skriv gerne til mig om de gode ideer og forslag til foreningens
arrangementer. Og husk at følge med på www.afkoersel58.dk .
Rigtig mange forårshilsener fra
Vibe Capion / formand.

