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Kære medlemmer af Afkørsel 58 ! 
 
Det er med stor glæde jeg hermed byder VELKOMMEN til nye medlemmer af vores kunstforening,   
Afkørsel 58! 
 
Nye medlemmer, der oven i købet skaffer NYE medlemmer til foreningen og derved modtager et 
litografi af en af kunstnerne fra Stentrykkeriet i  Horsens ! 
 
Velkommen til alle nye medlemmer og TAK til alle, der har formidlet glæden ved at være medlem 
af vores kunstforening.   
 
Kunstforeningens aktiviteter holder nu en velfortjent vinterpause og det sidste vi har deltaget i var 
arrangementet ” Glögg, kunst og klejner ”, Kunstforeningen Progres, på Ceres-centeret i Horsens. 
Vi var mange fra vores kunstforening, der kom denne aften og nød Søren Benniche fortælle om sin 
ekstraordinære og omfattende kunstsamling, som han inviterer os til at komme og se når det 
bliver forår. 
 
Bestyrelsen har været samlet til en hyggelig julefrokost hos Birte, hvor vi hver kom med lidt godt 
til ganen, så økonomien ikke belastede foreningen . Vi har det rart sammen, og det er med til at 
vores forening også ”har det rart”. 
 
Det næste, der sker, er vores GENERALFORSAMLING, hvor vi alle kan møde hinanden, hilse på og 
høre lidt om det, der ellers skal ske i vores forening. 
GENERALFORSAMLINGEN finder sted onsdag d. 24 . februar 2016 fra kl. 19:00 på Kastaniehøj i 
Hedensted. Indkaldelse følger snarest. 
Alle medlemmer, der er til stede der har mulighed for at vinde et af de kunstværker, vi har købt af 
vore kunstnere på Efterårsudstillingen, og I kan se dem på vores hjemmeside: www.afkoersel58.dk 
under ”indkøbt kunst”. 
 
Årsprogrammet for Afkørsel58 arbejder vi på, men først efter generalforsamlingen vil vi kunne 
præsentere det for jer. Kunstforeningen Progres har derimod allerede planlagt en kunstudflugt til 
Hamborg først i maj, i Kristi Himmelfarts”ferien”, og det bliver en spændende tur med bl.a. 
Picassos kunst på en stor udstilling. 
Progres sysler også med en weekendtur til Sønderjylland senere på året, men alt det og meget 
mere hører I mere om. 
 
Jeg håber og ønsker jer alle en fredelig og glædelig juletid og et nytår, der fejres godt og lover godt 
for 2016. På gensyn. 
 
Rigtig mange hilsener fra 
Vibe Capion 
Formand for Afkørsel58. 
 
PS. Husk at man vinder et litografi, når man skaffer et nyt medlem til vores kunstforening !   

http://www.afkoersel58.dk/

