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23.  AUGUST  2005

Fro venstre bankrådsfiormand |an Morbech, billedkunstneren Kate Nellemose, bankrådsmedlem og for-
mand for Frederikssund Kunstforening, Lis Nielsen og bankrådsmedlem Valter Simonsen.

Nordeas erhvervspris
skabt af Jægerspriskunstner
FREDERIKSSUND: I sidste uge
blev det offentliggjort, hvem
der  er  kunstneren  bag  Nor-
deas ErhveNspris 2005.

Valget er i år faldet på billed-
kunstneren   Kate   Nellemose,
som  bor  i  Orebjerglund  ved
Tægerspris.

På et pressemøde blev male-
rieme, som er Erhvervsprisen,
afsløret.  Kate  Nellemose  har
malet to oliemalerier. Det ene

kalder  hun  "Samfund"  med
organisationer   og   rammer,
somgriberindihinanden.Det
andet  kalder hun  "Itig  ind  i
fremtiden", fordi hun tror på
at   kreativitet,   intuition,   fø-
lelser og det at lytte til hinan-
dens ideer er vigtige elemen-
terforudviklingafmennesker
og dermed også af virksoinhe-
den.

Overrækkelsen  af  Erhvervs-

prisen finder sted ved en kon-
ference for erhvervslivet i Fre-
derikssund og Roskilde områ-
det, mandag den 7. november
i  Roskilde  Kongrescenter,  og
årets     erhvervsprismodtager
forFrederikssundvælgespået
møde den 22. september af en
priskomite.

Indstillinger  kan  sendes  til
Nordea inden den 14. septem-
ber.



Kig ind
fremtiden...
Lokal kunstner har lagt sjæl og masser af
timer i kunstværker, som tildeles de kommen-
de vindere af Nordeas Ervhewspris 2005

Fra u7nstre: Bankrådsfiormamd Jan Morbeck, kunstner Kate Neb
lemose, I.k Nielsen ahderllessund Ku"syo!rmin9) og V;alier Si-
monsenfraJAS.

På pressemødet i mandags
hos  Nordea  Frederikssund
kunne et stolt   kunstudvalg
bcståcndc   af   bankrådsfor-
mand Jan Morbeck , Lis Niel-
sen ffa Frederikssund KLmst-
foreninge  og Vdter  Simon-
scn fra bl.a. }AS i }ægcrspris
af§løre  de  to  kunstværker,
som går til vinderen af Nor-
deas Erhvervspris 2005 .
Vdgct f"dt på kunstnercn

Kate Neuemose, som selv fik
lejlighed til at fortælle om si-
ne to værker. Det ene kalder
hun "Samfimd" med organi-
sationer og rammcr, som gri-
ber ind i hinanden (malcrict
til venstre). Det andet kalder
hun "Kig  ind  i  ffemtiden",
fordi hun tror på, at kreativi-
tet,   intuition   og   følelser,
samt  det, at  lytte  tfl  hinan-
dens idcer er vigtigc elemen-
ter for udvikling af menen-
sker  og  demed  også  vii.k-
sonheden.

Kate  Neucmose  er  bosid-
dende i det smukke Homs-
heffed og har gennem man-

ge år arbejdet mcd kunstnc-
risk udtryksfomi i flcre gen-
rer  og  kraftige  ffirver.  Hun
har værct elev hos kunstrna-
ler  Kari  Gustav  ]ørgensen
gennem flere  år  og  sencre
clcv hos Hanne Hansen.

Dcsuden har hun deltaget i
mange  tegne-  og  malerkur-
ser,væretpåflerekunstskole
ophold og cr iøvrigt færdig-
uddannet  som  instruktør  i
inituitiv maling.

Skulle nogle være nysgeri-
ge for at se billedcme, vil de
være udstillet i Nordea Fre-
derikssund i den kommende
tid

Sidste ffist for hdstilling til
erhvervsprismodtagcrer
denl4.september.

Den 22 . scptember " pris-
modtageren   for   Frederiks-
sund bhve valgt.   Det er et
fælles  arrangemcnt  mellem
Nordea   Frcderikssund   og
Roskflde - dcn endengc vin-
dcr vfl bhve afslørct ved et
arrangcment i Roskilde kon-
gresccnter i efteråret.
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