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I starten af 2015 opstod der i bestyrelsen i Sydjysk Kunstforening en ide om at lave en udstilling 
til fordel for organisationen Læger uden grænser.   
Vi henvendte os til en lang række overvejende professionelle kunstnere. De fleste havde 
tidligere udstillet i Sydjysk Kunstforening. 
Vi fik hurtig respons fra godt en tredjedel, og siden fulgte flere nye til. Enkelte havde ad omveje 
hørt om det kommende arrangement og spurgte nu, om de også måtte deltage for at støtte den 
gode sag. 
En af de første deltagere gav sit tilsagn med den begrundelse, at ”de mennesker, der arbejder i 
Læger uden Grænser er sande helte”. Og det er vel ikke for store ord at bruge om læger, 
sygeplejersker og andre, der drager ud de steder i verden, hvor nøden er størst. 
Katastrofeområder eller krigszoner – alle de steder, hvor det er hverdagslivets mænd, kvinder og 
børn, der rammes, og hvor der virkelig er hjælp behov. Et fornemt stykke arbejde som vi 
gennem vores initiativ ønsker at give vores lille bidrag til. 

Udstillingen åbnes fredag d. 25. september af viceborgmester i Vejen Kommune, Bodil Staal. Der 
vil være lidt musik ved Emelie Blomgren. Og derpå er der åbnet for salget. Hele 
udstillingsperioden vil foregå som en auktion, idet hver kunstner har sat både den normale 
galleripris og den aktuelle mindstepris på deres værk. Den pris skulle jo gerne stige gennem de 
små tre uger.  
Man kan løbende se alle værker på www.sydjyskkunstforening.dk og byde ind. Udstillingen 
afsluttes søndag d. 11. oktober kl. 14.30, hvor Irene Juul Jensen fra Læger uden Grænser vil 
fortælle lidt om arbejdet. Derefter vil vi afvikle slutauktion fra kl. ca. 15.30 – forhåbentlig med 
mange glade købere. 

På vegne af bestyrelsen - Jørgen Printz Steinicke, september 2015 
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