
Kære medlemmer 
Efterårsferien står for døren – men jo desværre uden at vi i år kan præsentere jer for vores 
traditionelle udstilling. 
I stedet må I nøjes med en lille efterårshilsen fra K72 med ønsket om en god uge 42. 
  
Vi håber at vi til påske igen kan præsentere jer for en udstilling, og vi kan glæde os over, at 4 af 
de 5 udstillere, der skulle have deltaget i efteråret, allerede har sagt ja tak til at deltage til påske – 
så håber vi på at verden er blevet mere normal igen til den tid! 
  
Nu da vi ikke kan tilbyde en udstilling, vil jeg tillade mig at rette jeres opmærksomhed på andre 
muligheder i vores lokalområde. 
  
På Englystparken har man opfordret Thorkild Højvig – der jo er et mangeårigt medlem af K72 og 
også redaktør på vores hjemmeside, www.k72.dk  - til at udstille nogle af sine malerier. De 
hænger i gangarealet uden for cafeområdet frem til nytår, og der er gratis adgang. Husk dog 
mundbind, hvis man vil benytte lejligheden til at besøge cafeen. 
Thorkild Højvig har de sidste knapt 30 år boet i Brejning, og fortæller om sin kunst:. 
  

· Jeg begyndte at male tilbage i 2003 – primært inspireret af kunstneren Niels Kongsbak fra 
Esbjerg, men også af Maja Lisa Engelhardt. Jeg har i en del af malerierne arbejdet med 
udtryksformer omkring beretninger fra Bibelen og korset dukker op i ny og næ. Alt sammen 
baseret på et langt liv, hvor den kristne tro har fyldt ganske meget. Male-aktiviteten har 
først og fremmest været en fritidsbeskæftigelse, der ikke skal give levebrød, hvorfor 
priserne mere er baseret på omkostningsdækning end ret meget andet. Kan billederne være 
med til at skabe glæde og måske eftertanke, så har det jo ikke været helt spildt. 
  

En anden mulighed – som mange af jer givetvis allerede er bekendt med – er Vejle 
Kunstmuseums udstilling ”Alberts tredje øje” om nyligt afdøde Albert Bertelsen. De af jer, der har 
været medlem af K72 i (rigtig!) mange år, kan måske huske at Albert Bertelsen i 1982, i 
forbindelse med at K72 kunne fejre 10 års jubilæum, skabte 250 unikke værker i form af 250 
varianter over det samme tema, Viderø, som er en af Færøerne. Værkerne blev nummereret og 
signeret af Albert Bertelsen, hvorefter de blev givet til foreningens medlemmer som gave i 
anledning af jubilæet. Nogle eksemplarer blev desuden solgt under udstillingen. 
Der er gratis adgang til udstillingen på Vejle Kunstmuseum, og den løber frem til marts næste år. 
For 50,- kan man tilmelde sig en guidet rundvisning og høre mere om Albert Bertelsen. 
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