
        
21. november 2022   

 

Nyhedsbrev november 2022. 

 

1. Sidste maleaften på AOF i 2022. 

Torsdag den 8. december 2022 på AOF Skive, Hjalmar Kjems Alle 4, 7800 Skive, 19-22. 

Vi mødes i malelokalet KL. 2 og hygger sammen, så tag kaffe, te og en småkage med. 

Alle medlemmer er velkomne. 
 

2. Malerkursus 27-28. januar 2023. 

Malerkursus afholdes i weekenden 27-28. januar 2022, hvor vi mødes fredag kl. 18-22 og lørdag 9-

15, hvor vi traditionen tro vil starte med morgenmad. Vi har til 2023 igen inviteret Jens Bredholt til 

at afholde kurset. Vi vil i år koncentrere os om komposition og abstraktioner i det figurative.  

NB! Der er plads til 15 deltagere på kurset.  

Tilmelding senest den 30. december 2022 til Marianne Thomsen marianneth52@gmail.com med 

indbetaling af deltagergebyr, kr. 500,-.  

Bank: Sparekassen Danmark, Reg.nr. 9070 Kontonummer 2021029486.  

Medbring tegne- maleredskaber, samt mindre plader / lærreder (ex. 30x40 til 40x50 cm som du kan 

eksperimentere på) og evt. et eller to større lærreder/plader. Husk farver og maleredskaber.  

HUSK! Fokus giver morgenbrød og frokost lørdag, deltagerne medbringer selv kaffe/te/ drikkevarer. 
 

3. Skive Kunstmesse (Kunst for Alle) i Kultur Center Skive (KCS) 24-26. februar 2023. 

Udstillingen er i år flyttet til perioden 24-26. februar 2023. Vi mødes fredag til ophængning. 

Vi deltager igen med en fællesstand på 3 sammenhængende stande á 3x2 meter, således vi kan 

tilbyde 3x3 meter og 6x2 meter, i alt til 9 udstillere.  

Tilmeldingsfrist. 16. december til Marianne Thomsen marianneth52@gmail.com med indbetaling 

af kr. 260 pr. meter. Bank: Sparekassen Danmark, Reg.nr. 9070 Kontonummer 2021029486.  

Vi skal fremsende navne på deltagere primo januar 2023 samt betale hele gebyret senest den 2. 

januar 2023. Kom frisk med tilmeldinger, det er altid en dejlig weekend og en spændende udstilling 

vi får lavet for FOKUS. 
 

4. Generalforsamling mandag den 27. marts 2023. 

Mandag den 27. marts 2023 kl. 19 i FamilieHuset, Asylgade 4, 7800 Skive. 

Dagsorden jf. vedtægterne. 

Der serveres kaffebord efter et kunstnerisk indlæg og generalforsamlingen. 

Reserver allerede nu dagen. 

 

5. Malerdage forår 2023. 

Torsdag den 19. januar kl. 19-22 på AOF. Charlotte åbner. 
Torsdag den 9. februar kl. 19-22. Marianne åbner 
Torsdag den 16. marts kl. 19-22. Preben åbner. 
Medbring selv grejer og kaffe/kage. 

Kunstnergruppen Fokus 



- 2 - 

       6.   Kør selv tur forår. 

             Bestyrelsen arbejder på flere mulige udflugtsmål og vil fastlægge det på næste bestyrelsesmøde  

               den 20. februar. 

               Vi arbejder med flg. muligheder: 

               Åbne haver i Hjarbæk som en lørdag eller søndagstur. 

               Malerdag i det fri – enten ved Marineforeningen eller på Svanen, Skive Havn. 
 

      7.   Glædelig jul og godt nytår. 

               Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og deres familie en rigtig 

                GLÆDELIG JUL og et GODT og LYKKEBRINGENDE NYTÅR. 

                Tak for mange gode stunder og oplevelser i det forgange år. 
 

        8.  Kontingent. 

               Kontingent opkrævning udsendes 1. marts således den kan være betalt inden  

               Generalforsamlingen. Sparekassen Danmark, Reg.nr. 9070 Kontonr. 2021029486. 

 
 

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

NB! Er pt. ude af drift, er under tvungen flytning til one.com. 

 

NYT NYT!!  Vi er nu på Facebook, find os på Kunstnergruppen Fokus. 

 

Preben Sloht 

Sekretær 

Tlf.: +45 2395 2370 

Mail: preben.sloht@gmail.com 

 

    - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - sakses af - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Dato FOKUS Aktivitet Tilmelding 
8 DEC Maleraften på AOF kl. 19  

2023 

19 JAN Maleraften på AOF kl. 19  
27-28 JAN Malerkursus Skive seminar, fredag kl 18-22 

lørdag 09-15. 
30 DEC 

9 FEB Maleraften på AOF kl. 19  

24-26 FEB Skive Kunstmesse (Kunst for Alle) – nærmere 
tilgår 

16 DEC 

16 MAR Maleraften på AOF kl. 19  
27 MAR  Generalforsamling i FamilieHuset kl. 19.  

 

http://www.kunstnergruppen-fokus.dk/
mailto:preben.sloht@gmail.com

