
1

 
Børneworkshop på  
biblioteket i vinterferien
Sammen med Fredensborg Bibliotek byder  
FNYK de 10 til 12-årige indenfor i kunstens verden.
 
Den 17. februar, 2016 kl. 10-12, er vi klar med papir, pensler og 
maling til børneworkshoppen  
 
”Mal til musik”  
Vi vil overføre musikkens stemninger til farver på papir eller lærreder.
Vi holder er lille pause, hvor biblioteket byder på vand, frugt og kiks.
Små lærreder kan købes til 20 kr. pr. stk.
Fra biblioteket deltager børnebibliotekar Anita Hartelius og fra FNYK  
deltager Lisbeth Nylén og Marianne Norrman.
Husk at tilmelde barn/barnebarn på Fredensborg Bibliotek.

Fredensborg Ny KunstforeningINFO 
1/2016

Læs om: Børneworkshop på biblioteket i vinterferien –  
Kunstnere på plejehjem – Generalforsamlingen 2016 - Nytårkuren 2016 
– Rammeaftalen
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Udstilling i foreningslo-
kalerne på Fredensborg 
Bibliotek
Indtil slutningen af februar 
udstiller Katrin Lacart og 
Johannes Elkjær Madsen 
fotokunst og Jim Goodall, 
Elsebeth Holm Kristensen 
og Peter Arlyng udstiller 
malerkunst.

Fra slutningen af februar til 
slutningen af maj udstiller 
Annette Kold og Niels Rask 
Lund.
I denne periode er der 
plads til to til tre udstillere 
mere . 

Benediktehjemmet
Indtil 01.04.16 udstiller 
Katrin Lacart og Ralf La-
cart meget fascinerende 
fotokunst, der viser by- og 
naturmiljøer set fra helt 
andre vinkler. 
Fra 01.04.16 og indtil 
01.07.16 udstiller Grethe 
Nørkjær og Elsebeth Holm 
Kristensen malerier.
Fra  01.07.16 og indtil 
01.10.16 udstiller Connie 
Rasmussen og Jette Guld-
berg malerier.
Perioden 01.10 - 30.12.16 
er ledig. 
 

Elkjær Madsen udstiller fotografi på Fredensborg bibliotek

Katrin Lacart og Ralf Lacart på Benediktehjemmet

Fnyk på plejehjem, bibliotek  
og beboerhus 
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Beboerhuset Bøgelunden,  
Rosenvænget 148, 3480 Fredensborg
Indtil 13. marts udstiller Jette Guldberg spi-
rituelt inspirerede malerier, Unika Fashion 
Design, porcelænskeramik og kunstkort.
Den 12. og 13. marts er der åbent hus lørdag 
fra kl. 11-16 og søndag fra kl. 11-15.
Den 13. marts kl. 15 søndag holder Jette 
Guldberg foredrag om, hvordan hendes ud-
stillede malerier er inspireret af spiritualitet.
Alle er meget velkomne. Der er gratis adgang 
for alle.

Fra slutningen af marts til slutningen af juni 
udstiller Jørgen Hedegaard.
Perioderne fra slutningen af  juni til slutnin-
gen af september og fra slutningen af sep-
tember til slutningen af december er ledige.

Andre udstillingsmuligheder
FNYK er igang med at forhandle om flere ud-
stillingssteder.

Tilmeldinger til udstillinger m.m.
Tilmelding til udstillinger bekræftes efter først 
til mølle princippet.
 
Tilmelding og info om disse aktiviteter sker til 
bestyrelsesmedlem 
Jens Anton Hansen
mail: jah.fredensborg@gmail.com
tlf.: 40 98 26 67.

 

 
Foredrag  
 
”Befri din kreativitet” ved Jacob Cold.
Søndag den 17. april kl. 15 holder Jacob Cold 
foredrag med tilhørende workshop med titlen 
”Befri din kreativitet”. 

Jacob Cold arrangerer blandt meget andet 
foredrag og events. 
Deltagerne tages med på en rejse gennem 
kreativitetens univers, og henter sin inspira-
tion i teater, litteratur, dans, musik, idræt og i 
al den forskning, der findes omkring kreative 
processer. 

Læs meget mere om Jacob Cold på hans 
hjemmeside www.jacobcold.dk 

Oplysning om, hvor i Fredensborg foredraget 
holdes kommer hurtigst muligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jette Guldberg
sammen med Ole Meier 
fra beboerhuset  
Bøgelunden



4

Generalforsamlingen 2016 
 
Vi ses til generalforsamlingen søndag den 21. februar 2016,  
kl. 19-21.30 i Lindehuset. 
Indkaldelsen kommer til medlemmerne i  
særskilt mail ca. 29. januar.

 

Nytårskuren 2016
Cirka 40 veloplagte deltagere var til FNYKs Nytårskur i Kulturhuset  
Fredensborg Gamle Biograf, søndag den 10. januar.  
Et festligt arrangement med flot anretning, champagne og nytårstale. Rådhusduoen spillede 
op til fællessang. 
Formandens nytårstale handlede blandt andet om foreningens udfordring, at etablere for-
eningens eget arbejdende værksted i Fredensborg By. Foreningen vil meget snart råde over 
50.000 kr. til lokaleleje. Midlerne er bevilget af Fredensborg Kommunes Kulturudvalg.  
Når vi får egne lokaler giver det os nye 
muligheder for samvær, udvikling og fæl-
lesskab. Bestyrelsen vil løbende infor-
mere om arbejdet med atelieret. 
 
Foto: Anni Rosenhøj.
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RABAT PÅ INDRAMNING 

TIL FNYK MEDLEMMER

Har du fotos, malerier, akvareller etc. du ønsker indrammet 

kan du nu få 

15% rabat som FNYK medlem

hos 

Nordjællands Vinduesservice, Præstemosevej 11, 

3480 Fredensborg, som klarer alle indramningsopgaver.

Der ydes generelt 15% rabat på din indramning. 

Har du mere end 5 værker (samme størrelse/samme ramme) 

kan der gives specielrabat med op til 20%.

Regn med 14 dages ekspeditionstid for at være på den sikre side.

Det er bedst med personlig henvendelse til Ruth, 

som er vor kontaktperson hos Nordsjællands Vinduesservice.

Åbent: mandag-torsdag, Kl. 7-16

Betaling forgår ved bankoverførsel eller på kontantbasis.

Husk din velkomstformular, eller din e-mail bekræftelse fra vor 

kasserer på årets kontingentbetaling til FNYK. 

Disse gælder som dit bevis for medlemskab af FNYK.

Venlig hilsen

Fredensborg Ny Kunstforening

Jørgen Hedegaard

Formand

www.fnyk.dk
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Næste INFO FNYK udsendes i starten af marts  
og vil især indeholde info om Forårsudstillingen 2016. 
Stof til marts INFO skal sendes til Jørgen Hedegaard på 
mail: jh@artmind.nu inden 1. marts. 
 
www.fnyk.dk 
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