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Nyhedsbrev nr. 7 - februar 2009 
 
Generalforsamlingen blev afholdt den 29. januar 2009 og var meget vellykket og alle indkøbte 
kunstværker blev udtrukket efter medlemmernes ønsker. Bestyrelsen har konstitueret sig med 
Bodil Høegh som formand, Thrine Jepsen som næstformand, Birgit Munch som kasserer, Jes 
Bjarup som sekretær og Jørgen Melstrup. Besvarelsen af det uddelte spørgeskema viser at 
medlemmerne er tilfredse med foreningens arrangementer og der var ideer om kommende ar-
rangementer som Bestyrelsen vil forsøge at efterkomme.   
 
Vi fortsætter rejsen i kunstens verden, hvor næste arrangement er: 
 
Lørdag 7. marts 2009 kl. 13-16 udstillingen ”Fuldt hus” i Galleriet med kunstnerne Gert 
Brask, Håkan Nyström, Erik Mortensen, John R. Mirland og Ringtved Thordason. 
Efterfernisering kl. 16.00 med spisning, hvor medlemmerne får mulighed for at træffe kunst-
nerne. Pris kr. 75.00 per medlem som gerne må medtage gæst til samme pris. Tilmelding på 
info@gb-h.dk eller telefon 76251445 senest 2. marts. Reminder tilsendes separat med indby-
delse og katalog. 
 
Søndag 29.marts 2009 vil Bente Hammershøy tage os med på en tur hvor vi skal se på kunst i 
Højen kirke med udsmykninger fra 1200 til 1500 tallet, Eltang kirke med Mogens Hoff og 
Christianskirken i Fredericia med Bjørn Nørgaard.    
Afgang kl. 9.30 med bus fra Horsens station kl. 9.30 med hjemkomst kl. 15.15. Vi vil have en 
frokostkurv med og under turen vil Bente fortælle om hvad vi skal se. 
Pris kr. 150,00 per medlem som gerne må medtage gæst til samme pris. Turen gennemføres 
kun såfremt 18 personer tilmelder sig. Tilmelding på info@gb-h.dk eller telefon 76251445 
senest 9. marts. Reminder mailes separat. 
 
Kommende arrangementer 
Vi kan glæde os til efteråret hvor Bente Hammershøy vil holde fem foredrag med titlen  
”Det dækkede bord - madkultur i kunsten” med efterfølgende smagsprøver. 
Plan om rundvisning på Horsens Kunstmuseums i gemmerne. 
Plan om operarejse til Kiel eller Hamburg. 
 
Medlemskort.   
Ved forevisning af dit medlemskort på Benediktes spisesteder Lille Hejmdal, Spoon, b-sushi, 
og Benediktes gives 10 % rabat ved spisning.  
Meld dig i øvrigt til nyhedsbrev med aktuelle tilbud på www.spisihorsens.dk 
 
Indkøbte kunstværker: 
1. Anne Juul - maleri 
2. Anne Juul - miksteknik på papir 
3. Mogens Hoff - maleri 
4. Simon Thrane - maleri 
5. Thomas Kiær - maleri 
6. Simon Thrane - monotopi. 
Indkøbte værker kan ses på foreningens hjemmeside via link på www.gb-h.dk 
 
Vi glæder os til at møde medlemmerne. 

Bestyrelsen 
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