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Atelier FNYK blev varmet op ...
Der var et godt besøg ved Atelier FNYKs housewarming på Højvangen, søndag den 4. 
september. Stemningen var i top og mange glædede sig over at se de flotte og særdel-
se velegnede lokaler.  
 
Inden for den forløbne måned har flere meldt sig ind i FNYK bl.a. på grund af mulighe-
den for at være i et atelierfællesskab.  
 
Ved denne lejlighed udtrykte formanden Jørgen Hedegaard en stor tak til alle der har 
været med til at dette projekt er lykkedes. Ikke mindst en tak til de der har doneret 
møbler, gallerilister, køkkengrej mv. Fredensborg Forsyning har været særdeles hjælp-
somme og imødekommende. Fredensborg Forsynings kontor- og kantineområde bliver 
næste nye udstillingsmulighed. 
       

>
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Læs om: Atelier FNYK blev varmet op – Efterårsudstillingen 2016  
– Guidet tur: Monet – ud af impressionismen på Ordrupgaard – Sommerens 
tegneture – Interview: Anni Rosenhøj er fotograf – Aktiviteter i efteråret  
– Andre udstillingsmuligheder – Det er da ikke så ringe ...  – 125 medlemmer – 
Her er bestyrelsen – Workshop om Kinesiologi 
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Nu går brugergruppen på ca. 20 FNYK-medlem-
mer i gang med at arbejde i lokalerne. 
Alle FNYK medlemmer og interesserede er 
velkommen til at besøge værkstedet, drikke en 
kop kaffe i haven og man må gerne tage gæ-
ster med. 

Der er dog stadig ledige pladser til nye bruge-
re. Er du interesseret, retter du henvendelse til 
FNYKs atelier-koordinator Elsebeth Holm Kri-
stensen, mobil 27 31 27 75 eller  
mail: elsebeth@rocketmail.com. 
 
 
Foto: Steen Læssøe og Anne-Marie Læssøe
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Udstilling i kulturhuset forberedes. 

Efterårsudstillingen 2016
Traditionen tro holder FNYK efterårsudstilling i Kulturhuset, Fredensborg Gamle Biograf.

Udstillingen finder sted i tiden den 15.-17. oktober 2016.

Vi byder på tre fantastiske dage med kunst, hvor I kan nyde malerier, akvareller, fotos og kunsthånd-
værk på tre etager.

Igen i år vil vi forsøge at gøre udstillingen til en oplevelse på flere planer, både det visuelle og det 
underholdende, og for jer som ønsker nye kunstværker til hjemmet har I mulighed for at erhverve 
unik kunst.

Vi åbner udstillingen med fernisering lørdag den 15. oktober, hvor vi byder på et glas og en lille 
mundsmag. Til ferniseringen vil der være taler og let underholdning.
Der vil være lodtrækning af donerede værker og kunstbøger under ferniseringen.

Vi håber igen i år at kunne tilfredsstille både udstillere og ikke mindst de mange kunstinteresserede, 
som besøger vores udstilling hver gang FNYK udstiller i Den Gamle Biograf.

Rigtig god fornøjelse!  
Lisbeth Nylèn 
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Monet – ud af impressionismen  
på Ordrupgaard

Et af kunstens helt store navne – Monet – udstilles på Ordrupgaard her i efteråret.
Monets motiver som storbyens broer og katedraler samt markernes popler og høstakke 
baner vejen ud af impressionismen og ind i abstraktionen.

Det skal selvfølgelig opleves sammen med andre kunstinteresserede. Så derfor vil vi 
gerne give vores medlemmer en enestående mulighed for at komme bag om kunsten  
med en guided omvisning. 

Vi tager til Ordrupgaard søndag den 20. november, hvor vi har en guidet  
omvisning kl. 15.
 
Invitationen kommer senere med flere detaljer.

Lisbeth Nylén

Claude Monet. Fra udstillingen ”Monet – ud af impressionismen” på Ordrupgaard.
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Sommerens tegneture
 
To skønne dage har vi været på tegnetur – den ene til Skipperhuset ved Esrum 
sø og den anden til Ringovnen i Nivå.

Begge ture har været hyggelige med op til 10 deltagere.
Der findes mange skønne steder i Fredensborg og omegn, så det er ikke vanskeligt at 
finde gode motiver. Og en kombination af det kreative, det sociale og det kurturelle kan 
sagtens lade sig gøre, det oplevede vi på vores spændende tur til Ringovnen.

Vi udfordrer os selv ved at tage ud og sidde på en sten eller træstub, vælge motivet og 
afgrænse det, finde perspektivet og få det ned på papiret. Vi hjælper hinanden med 
gode ideer og drikker gerne en kop kaffe eller te medens vi taler om dagens opgaver.
Det udvider horisonten og skal absolut prøves.

Jeg gør det gerne igen.
Lisbeth Nylén

     

                

 

 
 
 

 
FNYK på tegnetur og guidet  
omvisning på ringovnen i Nivå.
Foto: Jørgen Hedegaard.
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Anni Rosenhøj 
er fotograf
 
Hvordan fandt du vej til FNYK? 
Der har været flere kunstforeninger i Fredensborg gennem 
tiden og jeg tænkte, at der må også være interesse for dette 
idag, derfor meldte jeg mig ind i FNYK og håber foreningen vil 
eksistere i mange år. 
 

Hvad tænker du, at kunne få ud af et medlemsskab af FNYK?
Jeg kan allerede nu se, at der er opstået mange venskaber, hvilket er en meget dejlig 
ting. 
 
Hvor finder du dine motiver?
Mit udstryk med foto er blevet rigtig godt for mig, og jeg kan godt lide at lave billeder, 
som beskueren kan stoppe op og fundere over.
Jeg ser motiver alle vegne og når jeg kommer hjem, kan jeg gå ind på min computer, 
hvorpå jeg har mange muligheder for at lave spændende billeder, ved hjælp af mine 
billedbehandlingsprogrammer. 
 
Hvad er din baggrund for dit kreative fotoarbejde?
Da jeg blev uddannet som fotograf først i 60erne, drømte jeg ikke om at skulle kompo-
nere billeder, som jeg gør idag. 
 
Hvem eller hvad inspirerer dig?
Jeg holder meget øje med en fotograf, der hedder Betty Fog fra Odense. Hun er kom-
met langt med at skabe fotokunst. 

I 2015 var jeg med Humlebæk Kunstforening i Berleburg og udstille, hvilket var meget 
spændende. Bl.a. fik jeg mulighed for hilse på prinsesse Benedikte og fortælle lidt om 
mine arbejder.

Hvor kan vi se dine billeder?
I efterårsbladet fra Ældresagen har jeg 
fotograferet forsiden. Det er jeg ret stolt 
over. Ellers har jeg udstillet mange steder 
her i kommunen gennem ca. 20 år.  
Håber I også vil se mine fotografier frem-
over, måske på efterårsudstillingen ...
 
 

Anni taler med Prinsesse 
Benedikte på Humlebæk Kunst-
forenings udstilling i Berleburg.
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Næste side: Skovparti, Anni 
Rosenhøj

Fotografi: Anni Rosenhøj.
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Aktiviteter i efteråret
 
18. september, kl. 15  
Kunst, kreativitet og kinesiologi  
Kulturhuset, Den Gamle Biograf, underetagen 
– se sidste side 
Koordinator: Jens Anton Hansen
 
15.-17. oktober, invitation udsendes 
Efterårsudstilling i Kulturhuset
Kulturhuset Den Gamle Biograf 
Koordinator: Lisbeth Nylén og Marianne Norrman 

20. november. Invitation udsendes 
Monet – Ud af Impressionismen
Ordrupgaard Malerisamling
Koordinator: Lisbeth Nylén
 
Løbende udstillinger
Fredensborg Bibliotek, Benediktehjemmet, Fælleshuset i Bøgelunden
Kulturhuset Den Gamle Biograf – underetagen 
Koordinator: Jens Anton Hansen 
 
 

Andre udstillingsmuligheder                                                                                                                          
 
Ud over årets to store udstillinger har FNYK-medlemmer mange andre muligheder  
for at udstille: 

• Benediktehjemmet: Connie Rasmussen og Jette Guldberg udstiller ind til 01.10.  
Herefter plads til to udstillere.

• Biblioteket: Tanja Holmstrøm Jørgensen og Inge Ben Thomsen udstiller indtil 
15.11. Herefter plads til to udstillere.

• Bøgelunden: Optaget indtil 19.11 Herefter plads til een udstiller.
• Kulturhus, underetage: Nu Elsebeth Holm Kristensen og Jill Conway-Fel: Ellers 

optaget indtil medio april 2017, dog er der plads til een udstiller mere fra medio 
januar 2017.

• Fredensborg Forsynings kontor og kantineområde: En ny udstillingsmulighed. 
Der vil snarest komme orientering om dette.

• Fredensborg Hostel: En ny udstillingsmulighed.  
Der vil snarest komme orientering om dette. 
 
Koordinator: Jens Anton Hansen, mail: jah.fredensborg@gmail.com 

• Galleri FNYK: Se www.fnyk.dk, galleri FNYK. Ca. 50 kunstnere har eget album med 
flotte billeder i det digitale galleri. Er du udøvende kunstner og endnu ikke med i 
galleriet, kan du kontakte Jørgen Hedegaard, jh@artmind.nu og blive registreret 
bruger af Galleri FNYK.

 

 

Søndag d. 18. september kl. 15.00-17.00 arrangerer Kulturhusforeningen og 
Fredensborg Ny Kunstforening (FNYK) Workshoppen ”KUNST, KREATIVITET 

 OG KINESIOLOGI” med Bjerne Hansen
På denne workshop vil du opleve, hvordan man kan bruge kinesiologi til at vælge kunst, farver 
og musik, samt til at udvikle din egen kreativitet.  
Kinesiologi er en testmetode, hvor man gennem muskeltest kan komme i kontakt med 
underbevidstheden. Vi vil lave nogle øvelser, hvor du vil kunne opleve dette på din egen krop 
og lære kinesiologiens grundprincip: Alt hvad du tænker, gør eller kigger på, enten giver energi 
eller tager energi. Når du er opmærksom er intet faktisk neutralt.  
Som mennesker kan vi bruge kunst, musik og kreativitet til at stimulere og udtrykke os på et 
dybere plan.  
Vi vil på workshoppen sætte fokus på, hvordan vi kan skabe de rigtige rammer for at holde en 
god kontakt til disse planer og gøre dem til en naturlig og glædesfyldt del af vores hverdag.  
Endelig vil der være et musikalsk indslag hvor du får mulighed for at bruge sangmusklerne. 
 
Bjerne Hansen har spillet musik siden han var 16 år gammel. Han arbejder dels som kinesiolog 
og er dels partner i en it-virksomhed. Han har i mere end 20 år holdt foredrag og kurser om 
personlig udvikling og livsfilosofi.  

Der vil være mulighed for at købe forfriskninger 

  

Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio 
Jernbanegade 4, 3480 Fredensborg 

 
GRATIS ADGANG 
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Det er da ikke så ringe ...
 
Betsey Sook er medlem af FNYK og smykke-
designer. 
Hendes lille designfirma fik lidt stjernestøv 
af H.K.H. Prinsesse Marie, som valgte at 
bære smykker som Betsey havde designet. 
Prinssessen blev spotted på Copenhagen 
Jewellery & Watch Show med designerens 
Heavenly Qi Ring i 18 karat med 46 funk-
lende diamanter.

Med så mange smykkemærker at vælge og 
vrage imellem var Betsey naturligvis stolt af, 
at Prinsesse Marie valgte de smukke ringe.

Foto: Thomas Jessen

125 medlemmer!
Medlemskaren runder 125 FNYK-medlemmer i denne tid. Interessen for foreningen er 
tilsyneladende vedvarende og stigende. Vi gør et stort arbejde, som har en god betyd-
ning for mange. Forleden blev jeg spurgt, om der er et loft for, hvor mange vi kan eller 
skal blive. Jeg mener ikke det er antallet af medlemmer, der er udfordringen, men mere 
et lokaleproblem, som vi løser, når opgaven er der.

Der er ingen tvivl om, at vi skal være meget opmærksomme på, at alle får tilbud om 
aktiviteter som ture, museumsbesøg, udstillinger, atelierplads mv. 
 
Vi er fortsat, og skal være, funderet i Fredensborg By. Det er her, vi har de fleste 
aktiviteter. FNYK har etableret samarbejde med Kulturhuset – Fredensborg Gamle 
Biograf, Biblioteket, Benediktehjemmet, Bøgelundens fælleshus. Også Fredensborg 
Danhostel og Fredensborg Forsyning kommer på listen over udstillingssteder.  
 
Årets store udstillinger, forår og efterår, er altid festlige begivenheder med stor op-
mærksomhed. Næste efterårsudstilling i Kulturhuset, den 15.-17. oktober, bliver tradi-
tionen tro igen en FNYK-oplevelse som vil huskes.  
 
Vi ses i Fredensborg Ny Kunstforening!

Jørgen Hedegaard 
Formand 
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Her er bestyrelsen:
 
Formand 
Jørgen Hedegaard
tlf. 21 72 10 89
mail: jh@artmind.nu
  
Næstformand 
Marianne Norrman
tlf. 29 28 95 07
mail: mariannenorr@hotmail.com

Kasserer
Elsebeth Holm Kristensen
tlf. 27 31 27 75
mail: elsebeth@rocketmail.com
(Indmeldelse i Fredensborg Ny Kunstforening og 
ændring af medlemsoplysninger m.v.)
 
Lisbeth Nylen
tlf. 30 22 43 53
mail: lisbethnylen@hotmail.com
 
Jens Anton Hansen
tlf. 40 98 26 67
mail: jah.fredensborg@gmail.com
 
Ann Rainer Frederiksen
tlf. 40 51 30 04
mail: annfrederiksen@yahoo.dk
 
Jens Christian Jensen
tlf. 48 48 85 75 og 26 74 10 46
mail: j.christian@get2net.dk
 
1. suppleant 
Anette Kold
tlf. 49 19 19 83
mail: akol@stofanet.dk
 
2. suppleant 
Inge Benn Thomsen
tlf. 29 73 69 61
mail: ingebennthomsen@gmail.com 
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Søndag d. 18. september kl. 15.00-17.00 arrangerer Kulturhusforeningen og 
Fredensborg Ny Kunstforening (FNYK) Workshoppen ”KUNST, KREATIVITET 

 OG KINESIOLOGI” med Bjerne Hansen
På denne workshop vil du opleve, hvordan man kan bruge kinesiologi til at vælge kunst, farver 
og musik, samt til at udvikle din egen kreativitet.  
Kinesiologi er en testmetode, hvor man gennem muskeltest kan komme i kontakt med 
underbevidstheden. Vi vil lave nogle øvelser, hvor du vil kunne opleve dette på din egen krop 
og lære kinesiologiens grundprincip: Alt hvad du tænker, gør eller kigger på, enten giver energi 
eller tager energi. Når du er opmærksom er intet faktisk neutralt.  
Som mennesker kan vi bruge kunst, musik og kreativitet til at stimulere og udtrykke os på et 
dybere plan.  
Vi vil på workshoppen sætte fokus på, hvordan vi kan skabe de rigtige rammer for at holde en 
god kontakt til disse planer og gøre dem til en naturlig og glædesfyldt del af vores hverdag.  
Endelig vil der være et musikalsk indslag hvor du får mulighed for at bruge sangmusklerne. 
 
Bjerne Hansen har spillet musik siden han var 16 år gammel. Han arbejder dels som kinesiolog 
og er dels partner i en it-virksomhed. Han har i mere end 20 år holdt foredrag og kurser om 
personlig udvikling og livsfilosofi.  

Der vil være mulighed for at købe forfriskninger 

  

Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio 
Jernbanegade 4, 3480 Fredensborg 

 
GRATIS ADGANG 


