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Foredrag i Fnyk
På senest afholdte generalforsamling blev der bl.a. udarbejdet en prioriteret 
aktivitetsliste over de aktiviteter som generalforsamlingen ønskede, at bestyrel-
sen skulle gennemføre.
Næsthøjeste prioritet havde ”Relevante foredrag”.
For at imødekomme dette ønske har FNYK siden generalforsamlingen arrangeret 
følgende tre foredrag: 

 
Lørdag den 12. marts fortalte Jette Guldberg i 
beboerforeningen Bøgelunden om, hvordan hun 
har modtaget inspiration til sin udstillede spiritu-
elle kunst. Det var et rigtig godt og meget inte-
ressant foredrag fulgt op af en hyggelig snak over 
en kop kaffe.  
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Søndag den 10. april fortalte Jørgen Hedegaard i beboerforeningen Bøgelunden 
om sine udstillede billeder og om sin bog ”Slentretur i Fredensborg”. Temaet var 
”Træer”. Foredraget var samtidig en introduktion til slentretur i Fredensborg 
søndag den 8. maj. Meget interessant og efterfølgende en god og hyggelig snak 
deltagerne imellem.                                                                                                                                         

Søndag den 24. april holdt Jacob Cold (www.jacobcold.dk) foredrag og workshop 
”Befri din kreativitet” i Kulturhusets underetage over 30 lydhøre publikummer. 
Der var også et indslag med Bjerne Hansen, der fortalte om, hvordan kinesiologi 
kan anvendes i forbindelse med kunst. Dette arrangement var den første fælles 
aktivitet for Kulturhuset og FNYK. Deltagerne var alle meget begejstrede for 
foredrag og workshop og flere udtrykte ønske om flere arrangementer med de 
to foredragsholdere.                                                                                                                

Relevante foredragsemner                                                                                                                                 
Hvis nogen har forslag til relevante foredragsemner, må I meget gerne rette 
henvendelse til bestyrelsesmedlem Jens Anton Hansen på  
mail: jah.fredensborg@gmail.com

 
Nyt foredrag på vej
 
”Kunst, kreativitet og kinesiologi” v/Bjerne Hansen,  
søndag den 18. september kl. 15 i Kulturhuset.”  
Igen et fællesarrangement mellem Kulturhusforeningen og FNYK.
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Udstillingsmuligheder     
                                                                                                                    
Som det fremgår af FNYKs hjemmeside, er der udover forårs- og efterårs-
udstilingerne også andre udstillingsmuligheder. 

FNYK har aftaler med Biblioteket, Benediktehjemmet, Beboerforeningen Bøge-
lunden og Kulturhuset (Underetagen) om skiftende udstillinger disse steder. Der 
skiftes ud hver tredje måned. 
På FNYKs hjemmeside, på forsiden, kan du finde frem til disse udstillingssteder 
og se, hvornår, der er ledige ophængningspladser. 

Specielt kan nævnes, at 
der er ledig kapacitet til 
én eller to udstillere i 
Bibliotekets foreningsloka-
ler B og C i perioden fra 
28. maj til 27. august og i 
Bøgelunden fra 11. juli til 
11. oktober for én eller to 
udstillere. 
I Kulturhusets underetage 
er der plads til en udstiller 
fra 15. september og indtil 
efterårsudstillingens start.

Hvis medlemmer har et ønske om at udstille et af disse steder må I meget 
gerne kontakte bestyrelsesmedlem Jens Anton Hansen på  
mail: jah.fredensborg@gmail.com

Udstillinger i de aktive butikkers vinduer                                                                                                                                         
Vi har tidligere omtalt muligheden for udstilling i butiksvinduerne. FNYK har 
været i kontakt med formanden for Fredensborg By og Handel og med flere 
butiksindehavere. Alle de kontaktede er positivt indstillet over for en sådan 
aktivitet.             
 
På den af kommunen nylig afholdte kulturkonference, blev der bl.a. stillet for-
slag til afholdelse af en Kulturuge i Fredensborg kommune. FNYK afventer og 
ser om Kulturugen bliver en realitet. I givet fald vil det være relevant, at udstil-
ling i butiksvinduer indgår som et led i denne event.  
 
Kulturudvalget forventer at kunne fremlægge en handlingsplan inden sommer-
ferien på grundlag af de input, de fik på kulturkonferencen. Handlingsplanen vil 
blive indlagt på kommunens hjemmeside, www.fredensborg.dk. 

Jens Anton Hansen
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En ”ny” mand i bestyrelsen
 

Hej Fnykker!
Mit navn er JChristian Jensen. Jeg er ny. I Fredensborg, i FNYK 
og i foreningens bestyrelse, hvor jeg blev valgt ind ved sidste 
generalforsamling. 

I 1992 startede jeg på Billedskolen i København og har siden da arbejdet inten-
sivt med billedkunst.
 Jeg er maler. I mange forskellige teknikker. Spartel, dryp, pensel og print af 
forskellig slags, altid akryl og mest på lærred. 

Inspirationen kommer for tiden meget fra mønstre. Nye og gamle tekstiler, 
mosaikker og arkitektur. Og gerne i samspil med det tilfældige, amøbeagtige i  
under- eller overliggende lag.

Næste udstilling bliver BKF’s (Billedkunstnernes Forbund) udstilling i Vandrehal-
len, Hillerød Bibliotek med start 3. juli.

Jeg er lidt imponeret over, at Fredensborg 
rummer en kunstforening med så stort 
aktivitetsniveau og mange aktive medlem-
mer. 
 Jeg er glad for at være med og ser frem 
til at deltage i arbejdet med at bibeholde 
den høje kvalitet.

Man kan se mængder af billeder fra mine 
udstillinger og af værker på hjemmesiden 
www.jcjensen.eu

Vær velkommen.
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Blomster i bestyrelsen!
 
Ann Rainer Frederiksen.
Valgt ind i bestyrelsen ved sidste generalforsam-
ling, fortæller lidt om sig selv.

Hvad gjorde, at du blev medlem af FNYK?
Den modtagelse jeg fik, da jeg kiggede ind for at se 
udstillingen i foråret 2015. Jeg blev mødt med en 

utrolig venlig, ja, nærmest 
kærlig måde. Jeg følte en 
genuin ønske om at dele ud af 
erfaringer og teknikker. Jeg 
kunne simpelthen ikke lade være. 

Hvad venter du dig af arbejdet i bestyrelsen?
Nu har jeg deltaget i ét møde og set korrespondancen der 
er mellem bestyrelsesmedlemmerne og jeg må sige, at den 
aktivitet og engagement overstiger alle mine forventninger. 
Jeg synes bestyrelsen gør et fremragende stykke arbejde. 
Jeg har desuden den opfattelse, at vi har et rigtigt godt 
samarbejde med kommunen, ikke mindst takket være 
Jørgens fantastiske indsats. 

Hvad mener du, FNYK kan betyde for 
medlemmerne?
Et væld af oplevelser, nye kontakter, 
inspiration og masser af kreativitet. 

Hvilke maletekniker benytter du?
For det meste olie og takket være de 
kontakter jeg har fået i FNYK vil jeg prøve 
mig frem med akrylmaling. 

Har du kunstner-forbilleder,  
som især inspirere dig?
Blomstermaleren Georgia O’Keefe 

Hvad er din baggrund for dit kunstneriske arbejde?
Har gået på Malerskolen på Vesterbro ledet af Marian Knudsen. Forhenværende 
Flora Danica maler, i sammenlagt 10 år. 

Hvor udstiller du gerne og hvor har du udstillet?
Underværket, Fredensborg – FNYK – A. P. Møller Mærsk – Malerskolen.
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Venskaber og rhododendron
 
FNYK tager til Nivaagaard Malerisamling søndag den 22. maj 2016.  
Det er sidste chance for at se den fantastiske udstilling  
”Venskaber og Venskabsportrætter fra Rom”. Tankevækkende og smuk.

Vi tager af sted fra Fredensborg Station kl. 13.15 og kører sammen i 
private biler til museet. Det er skønt at vi kan følges på denne måde og at der 
altid er medlemmer som lægger bil til. Alle har så mulighed for at komme med, 
også dem som ikke kører selv.

Efter rundvisningen som starter kl. 14 kan vi vælge at besøge den store 
have med utallige Rhododendron i mange smukke farver eller vi kan vælge at 
drikke en kop te/kaffe i cafeen.

Alt i alt en smuk og hyggelig eftermiddag, hvor kimen til nye venskaber kan sås.

Se invitationen på sidste side. 
 

Tag med på tegne-male-fototure

Søndag den 12. juni 2016 
tager vi til Esrum sø, nærmere 
bestemt Skipperhuset i Fre-
densborg. Vi finder motiver 
her og på strækningen op til 
Kongebroen. Vi mødes kl. 13 
ved Skipperhuset med vores 
grej og en fyldt termokande 
og nyder stedet og kunsten at 
skabe, et par timer denne 
søndag eftermiddag.

Søndag den 7. august 2016 
tager vi til Nivaagaard Teglværks Ringovn i Nivå og håber at kunne kombinere 
vores tegne-male-fototur med et besøg og en rundvisning i ringovnen. Motiver 
er der masser af.
 Vi regner med at lave samkørsel, så det er muligt for alle at komme med, 
også jer uden bil.
 Tidspunkt og videre information kommer senere.

Lisbeth Nylén
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Nyt fra bestyrelsen
 
Generalforsamlingen 2016 gav bestyrelsen mandat til tage stilling til at 
tage beslutning til punkterne: 
 
a)  Forslag om 10% i rabat i FNYK hvis man også er medlem af Karlebo 
 Kunstnerforening og Humlebæk Kunstforening.
 Vi giver ikke rabat, da det er administrativt for vanskeligt og ikke har økono-

misk betydning for foreningen.
b)  Forslag om fællesudstilling med Karlebo Kunstnerforening og Humlebæk 

Kunstforening.
 Jørgen orienterer om, at der skal være formandsmøde sidst i maj, hvor man 

vil finde ud af hvilke aktiviteter vi kan lave sammen. Spørgsmålet er om vi 
har ressourcer eller lokaler.

 Evt. til Kulturdagen på Fredtoften i 2017, eller bytte udstillingslokaler.
c)  Indsigelse mod at der gives rabat til par.
 Vi beholder rabatten til par – da FNYK er en familieforening.
d)  Fastholdelse af reglen om at vi trækker lod om pladserne på medlemsudstil-

lingerne..
 Det gør vi allerede.
 
10% på solgte kunstværker og kunsthåndværk 
Bestyrelsen har debateret de to store forårs- og efterårsudstillinger.  
 Vi finder, at det er tiden, hvor vi vil gøre som andre kunstforeninger.  
Fra og med efterårsudstillingen 2016 vil vi tage 10% af salg af kunsthåndværk 
og kunstværker. Beløbet vil gå til foreningen. 
 
Samarbejde mellem kunstforeningerne 
Ved generalforsamlingen blev samarbejdet mellem kommunens tre kunstfor-
eninger diskuteret. Der var bred eninghed om, at vi skal finde de muligheder 
der er for samarbejde på tværs. 
 Det første resultat af samarbejde har vi allerede set med Karlebos deltagel-
se i Jacob Golds foredrag ”Befri din kreativitet” i kulturhuset i Fredensborg.  
Et oplagt emne, som alle kan bruge og som FNYK arrangerede sammen med 
kulturhuset 
 Næste arrangement, bliver et fælles foreningsarrangement. En udflugt til 
Konventum/LO-skolen i Helsingør, onsdag den 8. juni. Her er det Karlebo Kunst-
nerforening, der arrangerer. Turen tegner til at blive godt besøgt med ca. 30 
kunstnere fra kommunen.  
 Der afholdes et formandsmøde i august (bliver flyttet fra maj pga. tidspres). 
Her vil formændene for de tre kunstforeninger informere og inspirere hinanden 
med ideer til arrangementer og arbejdsmetoder, der er i foreningerne og under-
søge, hvilke muligheder der er for fælles arrangementer.

Jørgen Hedegaard

 



8

Nyt om Atelier FNYK

FNYK har fundet dejlige lyse lokaler med terrasse/have/vandbassin lige ud til 
naturen i Højvangen, Fredensborg. Lokaler som vi kunne betale med de midler 
Fredensborg Kulturudvalg havde bevilliget FNYK.  
 
Vi havde håbet at Kulturudvalget ville godkende lokalerne, men på sidste Kultur-
udvalgsmøde var der et klart flertal for at sig nej til beliggenheden, støtten var 
kun tiltænkt i Fredensborg Centrum, hvor FNYK desværre ikke pt kan få egnede 
lokaler til de bevilligede kr. 50.000 for 2016. 

Lokalerne er så dejlige at FNYK overvejer at selvfinansiere projektet, og for 
dette behøver vi tilmelding fra 20 FNYK medlemmer. 12 har pt. tilmeldt sig, men 
vi mangler de sidste 8. 

Med udlejers billigelse, påtænker FNYK snarest at afholde en åben hus eftermid-
dag/aften på Højvangen 25. Her er alle velkommen til at se herlighederne, og 
måske overveje om man vil deltage. 

Foruden et FNYK værksted, kan lokalet bruges som mødested for FNYK med-
lemmer, både kunstnerisk og socialt. Man kan også blot komme og nyde en kop 
kaffe eller te på terrassen og få sig en snak i FNYK huset. 

Yderligere oplysninger om åbent hus kommer snarest, men hvis der er spørgs-
mål kan du kontakte Elsebeth på mobil 27 31 27 75 eller  
mail: elsebeth@rocketmail.com.
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Slentretur i Fredensborg

Den 8. maj, på Mors Dag, var der slentretur. Jørgen Hede gaard var turleder 
ruten rundt i Fredensborg.  
I skønt forårsvejr besøgte de 12 deltagere parken, Thehusene, Nordmandsda-
len, Skipperhuset, Fredensborghusene, Slotsgade og mange andre spændende 
lokaliteter. Der var en god stemning med udveksling af Fredensborgminder og 
gode historier. Slentreturen gentages i september.         
Foto: Anne-Marie Læssøe

Vi ses i  
Fredensborg Ny Kunstforening! 
 
Hold øje med kalenderen. Foreningens hjemmeside er centralt i foreningen. 
Ud over dette nyhedsbrev er hjemmesiden et sted, hvor du kan blive holdt 
orienteret om det, der sker i foreningen. 
 
På siden http://fnyk.dk/program.html
er der en aktivitetsplan, der fortæller om kommende aktiviteter.  
 
Bestyrelsen arbejder konstant på at lave et program, der tilgodeser de 
medlemmer, der er udøvende kunstnere og de, der er kunstinteresserede.

 
Næste nyhedsbrev udkommer i september 2016 
Red. og layout: Jørgen Hedegaard 
Hjemmeside: www.fnyk.dk
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Nivaagaard Malerisamling
Venskaber og Venskabsportrætter fra Rom

søndag den 22. maj 2016

Tag med FNYK på museum

Vi besøger Nivaagaard Malerisamling søndag den 22. maj 2016.
FNYK har booked pladser på omvisningen på særudstillingen: 
Venskaber og Venskabsportrætter fra Rom.

Det er sidste chance for at se denne tankevækkende og smukke udstilling.
Omvisningen starter kl. 14.00.

Efter omvisningen kan vi vælge at besøge den store samling Rhododendron i 
haven, eller drikke en kop te/kaffe i cafeen.

Entreen koster 60 kr. for FNYK-medlemmer, der betales ved indgangen.

Vi regner med samkørsel i private biler – og regner med at køre fra 
Fredensborg stationsbygning kl. 13.15.

Da der er en del logistik, er det vigtigt at du melder dig til, og samtidig giver 
besked om du har mulighed for at køre, eller mangler transport.

Du vil få besked tilbage senest den 18. maj om kørsel etc.

Tilmelding:
Lisbeth Nylén
lisbethnylen@hotmail.com

Venlig hilsen
FNYK

Fredensborg Ny Kunstforening  www.fnyk.dk


