Kære Afkørsel58..................FORMANDEN orienterer ll , juni 2013 !
Bestyrelsen har lige holdt møde om aktiviteter i foreningen, derfor får i denne orientering.
Aftenturen til Aarhus til Sculpture by the Sea blev en god og hyggelig aften med blæst og sol,
picnic i nogenlunde læ og mange spændende skulpturer.
Vi var en god flok fra foreningen, små 40, og det er rigtig rart for os at se, hvor godt I bakker op om
vores arrangement.
Det er en lang tur at gå fra lystbådehavnen til Balle Hage og hjem gennem skoven, og det var ikke
jer alle, der havde bentøj til hele turen, men så er det jo fint, at man kan gå i eget tempo og vende
om, når det er nødvendigt.
Vi ses igen i Tangkrogen 2015, ikke ?
I løbet af en lille tid vil I kunne se fine billeder derfra på hjemmesiden, som i øjeblikket driller Bent
lidt, men han skal nok få styr på den.
Vores næste arrangement for hele foreningen er søndag d. 25. august, hvor vi tager på heldagstur
til Johannes Larsen Museet i Kerteminde. Der er en rigtig fin have med plads til madkurvene.
Vi kommer tilbage med mere præcise oplysninger om denne dag ca. 1.august.
Men sæt kryds i kalenderen ( hvis det ikke allerede står der ).
Søndagen før, d.18. august, er det bestyrelsens plan at tage på en inspirationstur. Vi har lyst til at
se Midtjyllands Kunst Center ved Silkeborg og Knud Nielsens malerier og atelier i Vindelev Kro og
Kirke.
Det helt store bliver Efterårsudstillingen, hvor vi vil fejre, at Afkørsel58 i år har 10 års jubilæum.
Bestyrelsen er i fuld gang med at arrangere og gøre ved.
5 kunstnere vil udstille deres værker på Højvang, Ørum, og vi håber og tror, at I vil synes om
udstillingen. Måske bliver den større end den plejer........jubilæum har vi jo:-).
Så er der turen til Berlin !
De 26 deltagere har nu indbetalt depositum og rejseselskabet, der sørger for hotellet, har fået
deres første rate.
Jeg skriver dette ud til jer alle, så I kan følge lidt med :-), og skulle der sidde en eller to, der
alligevel har fået et hul i kalenderen og feriebudgettet, så skriv til mig og jeg skal se, hvad jeg kan
gøre.

Slut for nu ...........og på GENSYN i fælles glæde over kunsten.
Vibe
Afkørsel58

