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Nyhedsbrev november 2021. 

 

1. Så nærmer julen sig med hastige skridt …. 

Dette sidste nyhedsbrev i 2021, indeholder omtale af vores udflugt, generalforsamling samt 

kommende aktiviteter, herunder tilmelding til ”Kunst for Alle 2021” og vores malekursus i foråret. 

Så kan du få lagt dem i kalenderen og nyde godt af vores tilbud om både samvær og oplevelser.  

 

2. Fokus udflugt til Aars Kunstmuseum 2021. 
Vi mødtes 8 deltagere ved Børnenes Paradis kl. 12 og kunne nøjes med at køre i 2 biler, da 3 deltagere  

mødte direkte ved museet i Aars. 

Vi blev budt velkommen af formanden, Gitte, der indledte med at fortælle om museet og Aars og dets 

tilknytning til Per Kirkeby. Hun stod også for den guidede tur i udstillingen "Frejas Sal" med keramik og 

maleri af Birgitte Støvring og Camilla Thorup. Det var spændende at se, hvordan de to kunstnere i deres 

udtryk fik en harmoni frem gennem de udstillede værker, hvor gudinden Freja vises som den dynamiske og 

modsætningsfyldte kvindefigur samt de tvetydige katte, der var et gennemgående tema. 

Gitte tog os med på en byvandring til Gymnasiet, Musikhuset ALFA og vi fortsatte frem til MUREN        
på Kimbrertorvet. På denne måde stiftede vi bekendtskab med Per Kirkebys arkitektur, skulpturer 
og maleri. 
PÅ vej til kaffen kom vi også forbi BRØNDEN af Kirsten Ortwed, der lå lige ved "Enzo", 
Café/pizzariaet, hvor vi indtog vores eftermiddagskaffe. Her blev vi beværtet af en levende 
fortællende vært, som serverede ikke bare dagens tilbud med enten pære- eller valnøddetærte 
men også friskbagt brød, da flere var blevet lidt brødflove efter gåturen. 
Et lækkert traktement, der satte gang i snakken om både oplevelserne med kunsten men også    
meget andet. En hyggelig dag tog sin slutning og vi skiltes for denne gang. 
Vi håber næste udflugt i 2022 er helt fri for Covid-19 eftervirkninger så vi igen kan få en god 
kunstoplevelse sammen.  
  

     3.   Generalforsamling. 

Der var mødt 17 medlemmer op til årets generalforsamling, der blev holdt i FamilieHuset i 

Asylgade. Aftenens dirigent, Kurt Hedegaard Hansen førte os sikkert gennem forhandlingerne og 

det lykkedes af valgt såvel en ny bestyrelse som suppleanter. Den væsentligste ændring var, at vor 

kasserer gennem mange år, Hanne Thisted, havde valgt at stoppe. Nyvalgt til bestyrelsen blev Tove 

Lois Andreasen, Vroue.  

Her skal lyde en stor tak for en rigtig god indsats til Kanne, der har styret foreningens økonomi 

eksemplarisk. Vi glæder os til fortsat at se dig til vore aktiviteter. 

Suppleant Else Søndergaard er afgået ved døden efter lang tids sygdom og vi takker for din musik, 

dit gode humør og kreative evner, som du gerne delte ud af. Æret være dit minde. 

Som nyvalgt har Charlotte Kjær takket ja til valget. 

Efter generalforsamlingen holdt multikunstneren Kirsten Borger et levende og spændende foredrag 

og kaffe og brød blev nydt inden vi skiltes for i år.  

 

 

Kunstnergruppen Fokus 



Den 3. november konstituerede bestyrelsen sig således: 

Formand Lisbeth Luckow 

Næstformand Lilli Eriksen 

Kasserer Marianne Thomsen 

Sekretær Preben Sloht 

Bestyrelse Tove Lois Andreasen. 
 

4.   Maleraftener. 

               Vi har allerede afholdt 2 aftener på AOF og har en tilbage inden jul, nemlig mandag den 6.  

               December, kl. 19-22. Preben vil fortælle om en særlig kunstart, nemlig skabelsen af Våbenskjold. 

               I det nye år kan vi byde på maleraftener mandage den 17. januar, den 21. februar og den 21. marts  

               2022. Der vil sædvanen tro være et lille indlæg som opstart på aftenen og herefter hygger vi med  

               vores værker og kaffe. Det er stadig på AOF kl. 19-22, vel mødt. 
 

       5.   Kunst for Alle 2022.           

               Udstillingen afholdes af Lions Skive i perioden 28-30. januar 2022 i Kultur Center Skive (KCS). 

               VI har som tidligere år besluttet af lave en fælles stand og har reserveret den samme stand som de  

               tidligere 2 år, nemlig 3x3 meter og 6x2 meter. Du tilbydes en stand på enten 2 eller 3 meter til en  

               pris af hhv. kr. 460 eller kr. 630. Vi skal snarest indberette til Lions omkring deltagere, hvorfor  

               tilmeldingsfrist er sat til mandag den 22. november til sekretæren på mail med navn, adresse,  

               tlf.nr. mail samt i hvilken kategori dine værker er, f.eks. maleri, keramik, tegning etc. Der vil  

               efterfølgende tilgå information omkring ophængning fredag den 28. januar 2022. 

               Udstillingsperioder lørdag og søndag kl. 11-17.  Søndag nedtages udstillingen og du regne med en  

               times arbejde her. 
 

       6.   Kør selv tur. 

             Torsdag den 9. december kl. 15-17 besøger vi vores medlem. Niels Mølle, Højlundsvej 55, 7800  

               Skive. Han vil vise sine flotte smykker, skulpturer og malerier frem for os samt give en lille  

               rundvisning i hans atelier i haven. 

 

      7.   Malerkursus 2022. 

               Felix Pedersen har givet tilsagn om at undervise denne gang. Han er en spændende og meget  

               alsidig kunstner, der også er kendt for sine spændende rejsebeskrivelser og anekdoter. 

               Du kan derfor glæde dig til et spændende kursus, der afholdes i perioden fredag den 4. marts kl.  

               18-22 og lørdag den 5. marts kl. 09-15. Så reserver allerede nu weekenden da der plejer at være  

               rift om at deltage på disse kurser, der afholdes på Seminariet. Nærmere tilgår. 

 

      8.   Kontingent 2022. 
                Opkrævning af kontingent for 2022 vil blive udsendt primo marts aht. generalforsamlingen. 
 

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

 

Preben Sloht 

Sekretær 

Tlf.: +45 2395 2370 

Mail: preben.sloht@gmail.com 
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