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Nyhedsbrev april 2022. 

 

1. Generalforsamling mandag den 28. marts 2022. 

Der var mødt 16 medlemmer op til mødet, der blev kyndigt ledet af Kurt Hedegaard Hansen. Der 

var mange gode drøftelser og et meget inspirerende og spændende foredrag ved Poul E. Nielsen, 

der fortalte om sin kunst. Referatet kan læses på hjemmesiden, men jeg vil lige præsentere den nye 

bestyrelse her. 

Formand Lisbeth Luckow 

Næstformand Charlotte Kjær 

Kasserer Marianne Thomsen 

Sekretær Preben Sloht 

Bestyrelse Tove Lois Andreasen. 

 

2. Kunst for Alle i Kultur Center Skive (KCS) 9-10. april 2022. 

I skrivende stund er udstillingen godt overstået og det var med stor glæde, at vi endelig kunne 
komme i gang med denne. Det syntes arrangørerne, Lions Skive, også, da det var deres første 
udstilling og den nu havde været aflyst 2 gange og udskudt en gang. Til deres ros skal nævnes, at de 
gik frisk til opgaven, de var tilpas med hjælpere og de imødekom forespørgsler og hjælp med stor 
varme. En god start, der sikrer, at vi deltager igen næste år. 
Vi var 10 udstillere i fællesstanden derudover yderlige 6 kunstnere af vore medlemsskare der 
udstillede i egne stande. En flot repræsentation. 
  

     3.   Malerdag hos Niels Mølle tirsdag den 17. maj 2022. 

Niels Mølle har stillet sin have, atelier og hjem på Højlundsvej 55, 7800 Skive til rådighed for os i 

tiden 10-15. Medbring selv frokost, drikkevarer og malergrej og kom og nyd en dag i et inspirerende 

miljø og hør nogle gode beretninger om kunsten i Niels liv. 
 

4.   Skiveegnens Kulturuge 11-18. juni 2022. 

               Lørdag den 11. juni byder Fokus ind med et arrangement på torvet ved det Gamle Rådhus.  

               Vi tilbyder alle at komme og skabe deres eget kunstværk med olie/pastelkridt eller akryl/akvarel. 

               Vi sørger for papir, materialer og vejledning og den enkelte får deres værk med hjem. Vi har     

               modtaget støtte fra Kulturelt samvirke og kan udover materialer tilbyde en forfriskning og lidt til  

               ganen. Har du lyst til at deltage i standen og vejlede vore gæster så giv Lisbeth eller Preben et praj. 
 

       5.   Kør selv tur til Felix Pedersen torsdag den 18. august 2022.           

               Vi skal besøge et af Felix Pedersens atelierer, Knudbyvej 14, 8831 Løgstrup, hvor han opbevarer  

               utallige kunstværker fra hans lange virke. VI mødes ved Børnenes Paradis kl. 1730 for samkørsel  

               for de der er interesserede. Besøget forventes at vare til kl. 21 og vi er hjemme i Skive igen ved  

               2130 tiden. Nærmere vil tilgå. 

Kunstnergruppen Fokus 



       6.   Årets Fokus udflugt. 

             Bestyrelsen arbejder på flere mulige udflugtsmål og vil fastlægge det på næste møde den 5. maj. 

               Vi arbejder med flg. muligheder: 

               Struer – Gimsinghoved samt LOPE Keramik 

               Holstebro Kunstmuseum 

               Randers Kunstmuseum. 

               Turen vil som vanligt med en guidet rundvisning, kaffe/brød for egne regning med mulighed for at  

               invitere gæster med til kostpris.  Alt efter hvor mange vi bliver det enten bus eller samkørsel. 

 

      7.   Maleraftener. 

               Emnet bliver behandlet på mødet den 5. maj og vi er åbne for forslag. Har du en dag der passer dig  

               bedst, så send en mail/sms til sekretæren, så kan vi prøve at tilpasse dagen til den, hvor flest kan  

               få mulighed for et deltage. VI planlægger på flg. i efteråret: oktober-november-december. 

 

        8.  Kontingent. 

               Er der enkelte, der ikke har fået betalt kontingent endnu, så fortvivl ikke – du kan stadig nå det. 

               Du kan indbetale det (kr. 200)  på Sparekassen Danmark, Reg.nr. 9070 Kontonr. 2021029486. 

 
 

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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