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Nyhedsbrev august 2021. 

 

1. God sommer 
Dette er det første nyhedsbrev i 2021, hvilket jo skyldes, at Covid-19 krisen har betydet, at vi har 

måttet aflyse stort set alle aktiviteter i foråret. Men nu er det tid til at bruge nogle timer sammen 

omkring vores fælles interesse – den kunstneriske proces. Jeg vil indledningsvis lige omtale vores 

deltagelse i Skiveegnens Kulturuge for herefter at løfte sløret for efterårets tilbud. 
 

Skiveegnens kulturuge. 
Lørdag den 12. juni 2021 deltog Fokus i Kulturugen med et aktivitetstilbud – Mal din egen 

kunstcirkel. Vi var placeret centralt ved Skive Kirker, hvor der dagen igennem var flere 

arrangementer. Vi stod klar til at sætte publikum i gang med at male og det blev en succes, så selv 

om vejrliget ind imellem drillede lidt med blæst, så varmede solen os alle. 

Vi havde en ambition om, at få lavet et fælles billede på 2x2 meter. 

Vi har ikke tal på hvor mange interesserede, der besøgte os, men ca. 40 borgere blev inspireret til  at blive en 

del af det store fællesværk, over temaet - Mal din egen Kunstcirkel. VI fik færdiggjort den ene halvdel af 

værket og startet godt på den anden del, som vi håber kan blive hængt op i Perron - Perron. 

Tak til alle deltagerne og undskyld til de, der ikke havde modtaget informationsbrevet, vi er løbende i gang 

med at sikre, at vort kartotek/mailliste er opdateret. 
 

2. Akrylmaling på AOF. 
Starter torsdag den 7. oktober 2021. 

Efter aflysning i foråret, er det lykkedes i samarbejde med AOF, at få lavet et nyt forløb over 8 

gange med 10-12 deltagere og gennemføres torsdage i tidsrummet kl. 0800-1300.  

Underviser er Poul Erik Nielsen, Vestsalling.  

Pris kr. 1.400. Der er stadig ledige pladser, så gå ind på aof.dk og meld dig til. 
 

       3.  Fokus udflugt til Aars Kunstmuseum 2021. 
 Fredag den 17. september 2021, kl. 12-18. 

Vi mødes ved P-pladsen ved Børnenes Paradis og kører sammen i bus til Aars. 

Her får vi en rundvisning i udstillingen Frejas Sal med keramik og maleri. Desuden skal vi se kunst af 

Per Kirkeby både på museet og i byen. 

Eftermiddagskaffe fastlægges senere, men bliver som vanligt for egen regning. 

             Vi laver i år samkørsel aht. Økonomi og antal. Har du lyst til at køre, så giv Lisbeth eller Preben  

             besked. 

Tilmelding/betaling: senest 3. september 2021.  

Tilmelding til Hanne på mail: hannethisted@outlook.com. 

Pris. Medlemmer gratis. 

 Gæster: kr. 250,- inkl. Transport og entre. 

Betaling for ikke medlemmer: Reg.nr.  7890 Kontonr. 001 162 152 
 

Kunstnergruppen Fokus 



4.   Generalforsamling. 
 Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag  den 12. oktober 2021 kl. 1900 i FamilieHuset,    

 Asylgade 4, 7800 Skive. 

 Se nærmere i vedhæftede indkaldelse. 

 

5.   Maleraftener. 
               Vi afventer reaktionerne på sommeren og smittetrykket inden vi planlægger maleraftener på  

               AOF. Nærmere vil tilgå senere. 

 

        7.   Kontingent 2021. 
                Du kan stadig nå at indbetale dit kontingent, hvis du er kommet bagud. Nu lysner det, og vi begynder at  

                planlægge nye aktiviteter og kurser, så skynd dig at få det klaret, så du er klar til generalforsamlingen.  

 

 

Husk at kigge ind på hjemmesiden www.kunstnergruppen-fokus.dk – her finder du sidste nyt. 

Hvis du søger efter siden, så start med Kunstnergruppen – så kommer der et antal muligheder og du kan så 

vælge vores side.  
 

God sommer, god malelyst og vel mødt til de kommende aktiviteter. 
 

Preben Sloht 

Sekretær 

Tlf.: +45 2395 2370 

Mail: preben.sloht@gmail.com 
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