
  Formanden orienterer ……….oktober 2015  
 
 
Kære medlemmer af Afkørsel 58 !       
      
 
Jeg er rigtig glad for at kunne byde VELKOMMEN til vore nye medlemmer. Jeg 
håber, I vil blive glade for at være med i vores forening, og har I gode ideer og 
ønsker til, hvad vi kan tilbyde af arrangementer, må I meget gerne skrive til mig, 
vibecapion@gmail.com. 
 
Vi har haft en rigtig god sensommer i foreningen med flere forskellige 
arrangementer i begge foreninger, og det er dejligt, at så mange af jer har støttet 
op og været med i vores fælles glæde over kunsten og dens mange 
forklædninger. 
 
Vi har besøgt billedhugger Ulrik Schreiber på Brå Mølle en dejlig sommeraften og 
vi nød i fulde drag det meget smukke sted, en vidunderlig park, fine bygninger, 
Ulriks stenkunst og mange bronzefigurer og så den medbragte kaffe, som vi 
indtog ved langborde i møllehuset. TAK for gæstfrihed til Anne Grethe og Ulrik  
 
På turen til Vendsyssel, arrangeret af Kunstforeningen Progres var vi 27 
deltagere af sted og vi blev bestemt fyldt godt op af indtryk. Vi så spritny kunst i 
Vrå, impressionisme parret med samtiden på Skagen Museum, der heldigvis var 
domineret af nogle af de bedste værker fra Skagenkunstnernes pensler. 
Herregården Oddens museum viste skitser og malerier af Ferdinand Willumsen i 
overflod og Troels Andersen, der i øvrigt er Jorn-specialist, fortalte engageret om 
herregårdens historie og baggrunden for den ekseptionelle Willumsen samling. 
Vejret var lige så fantastisk, og det betyder jo noget, når der er smukke 
omgivelser, man gerne vil nyde også. Noget helt anderledes oplevede vi på 
Voergård, hvor vi fik slottets historie og også historien om Oberbech-Clausen, 
der her realiserede sin drengedrøm og købte sig ”et slot med tykke mure og 
voldgrav”. De to stjålne malerier af Goya og Rubens var netop i juli kommet 
tilbage på deres plads. De blev leveret af PET……….så kostbare er de altså !! 
 
For nogle uger siden havde vi vores efterårsudstilling på Højvang, og det var en 
rigtig god week-end, hvor mange af jer og mange gæster kom på besøg. Vi synes 
selv, at det blev en fin udstilling med 5 meget forskellige kunstnere, og vi kunne 
glæde os over, at de fleste af kunstnerne solgte pænt ud af deres værker. I kan 
glæde jer til generalforsamlingen, hvor vi udlodder de indkøbte værker fra 
udstillingen.  På vores hjemmeside afkoersel58.dk kan I se en billedserie fra 
udstillingen. 
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I de sidste af årets måneder er der flere arrangementer, og jeg nævner dem bare 
kort her, med dato, for I får en særskilt invitation i god tid før hvert arrangement: 
 
Søndag d. 25. oktober  inviterer vi på byvandring i Vejle, hvor vi vil blive guidet 
rundt og få noget at vide om arkitektur og kunst i byens åbne rum. 
 
Lørdag d. 31. oktober inviterer Progres til foredrag og besøg på Horsens 
Kunstmuseum, hvor Nina Steen Knudsen har en stor udstilling. 
 
Søndag d. 15. november vil vi gerne have jer med til ARoS, fordi museet 
arrangerer en udstilling med de franske impressionister, især Monet.  
 
 ”Ambitionen for udstillingen er at vise et stort udbud af impressionisternes 
kunst og sætte den ind i en ny teknologi-og idehistorisk kontekst, så vi bedre kan 
forstå, hvorfor og hvordan deres kunst voksede frem. At se impressionisternes 
værker i denne kontekst gør også, at vi måske genopdager detaljer og 
informationer, som er gået tabt for os som følge af historiens gang”.  
Ordene er Erland G Høyerstens, direktør for ARoS og med-kurator på 
udstillingen. 
 
Inden vi lukker ned for 2015 inviterer Progres til Glögg- Kunst og Klejner  i 
Horsens, torsdag d. 10. december. 
 
 
Vel mødt i kunstens tegn  
 
Og husk også: at for hvert nyt medlem I tegner får I en litografi udført på 
stentrykkerværkstedet på Industrimuseet i Horsens. 
 
Rigtig mange hilsener fra 
 
Vibe 
Afkørsel58. 
 
Følg med på hjemmesiden: afkoersel58.dk 


