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Fødselsdag med
en lokal kunstner
Udstilling nr. 100 på Dybendal sygehus
FREDERIHSSUND: Perso-
nalets  Kunstforening  på
Frederikssund      Sygehus
markerer  sin  15  års  fød-
selsdag  i  morgen  søndag.
Det sker med en sammen-
komst  på  Sygehuset  Dyi
bendal om eftermiddagen,
hvor  man  holder  fernise-
ring på foreningens udstil-
ling nr. 100.

Kunstforeningens udstil-
1ing   nr.   100   er   med  den

74-årige   lokale   kunstner
Ove Køser, der er kendt for
sine   store   produktion   af
malerier fra Frederiks sund-
området,  og  også  for  gen-
nem   mange   år   at   være
kunstneren bag Frederiks-
sund  YMen's  H]ubs  jule-
mærke.

Det er ikke første gang, at
Ove Køs6r udstiller på Fre-
derikssund   Sygehus.   For
fem år siden var han sam-
men med de lokale kolleger

Th.    Hagedorn-Olsen    og
NielsNielsenmedpåudstil-
lingen, der markerede for-
eningens ti års fødselsdag.

I forbindelse med udstil-
lingens  åbning,  bliver  der
afsløring af en skulptur af
kunstneren Svend Arre og
musikalsk   underholdning
ved      piansiten      Kirsten
Karlshøj og cellisten Matias
Daniel Beyer.                  b-.
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15 år med kunst
på sygehuset
Kumstudsttmng "ummer 100 på
FredÆ3rikss`umd, Su g eh:us
FREDERIKSSUND:

For personalets kunstfor-
ening på Frederikssund Sy-
gehusDybendalforestårder
på  søndag  12.  januar  skel-
sættende        begivenheder:
Foreningen fejrer 15 års fød-
selsdag  -  og  har  samtidig
femisering på sin udstilling
nummer 100!

Femiseringen  starter  kl.
14  i  sygehusets  forhal,., og
som  ekstra  festngt  indslag
bliver der musikalsk under-
holdning af unge studeren-
de ved  Musikkonservatori-
et. Sygehuset er vært ved en
lille   forfriskning,    og   fra
kunstforeningens   side  hå-
ber man på stort fremmøde
til begivenheden,  også me-
get  gerne  af folk  »udefra«.

Bestyrelsen for kunstfor-
eningen har været helt enig
om  at  udpege  den  lokale
maler,  Ove  Køser,  som ju-
bilæumsudstiller,  og  ingen
kan vel heller være fortømet
over, at netop Køser £år den-
ne ære. - Det er iøvrigt an-

den gang, Køser er med til
at fødselsdagsmarkere kun-
sten  på  Frederikssund  Sy-
gehus, idet han også udstil-
lede ved foreningens  10 års
jubilæum  sammen  med  to
andre lokale malere, 'l'h. Ha-
gedom-Olsen og Niels Niel-
Sen.

Ove Køser behøver næp-
pe   nærmere  præsentation
på disse kanter, så vi nøjes
med  kort  at  konstatere,  at
han  er  født  i  Juelsminde
1918,  opvokset  på Fyn,  ud-
dannet på Kunstakademiet
hos  professor  Sigurd  Wan-
del 1941-43, og at han debu-
terede  på  Kunstnemes  Ef-
terårsudstimng i 1946.

Ove KØser har de senere
år bl.a.  gjort  sig  bemærket
ved at tegne/male motivet til
Frederiks sund Julemærket,
og  udstillingen  på  sygehu-
set,  der  vil  kunne  ses  en
måneds  tid,  vil  rumme  en
line   afdeling   med   Køsers
julemærkemotiver
1981-1991.

Kunstforeningens bomærke er udarbejdet af Erik Bli-
cher-Hansen, der i sin tid var blandt initiativtageme til
kunstforeningen på Frederlkssund Sygehus.
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Udstilling nr. 100 på Dybendal sygehus
FREDERIKS SUND : Perso-
nalets   K]instforening  på
Frederikssund      Sygehus
markerer  sin  15  års  fød-
selsdag  i  morgen  søndag.
Det sker med en saminen-
komst  på  Sygehuset  lbr-
bendal om eftermiddagen,
hvor  man holder  fernise-
ring på foreningens udstili
ing nr. 100.
Kunstforeningens ud stil-

1ing   nr.   100   er   med   den

74-årige   lokale   kunstner
Ove Køser, der er kendt for
sine   store   produktion   af
malerier fra Frederiks sund-
området,  og  også  for  gen-
nem   mange   år   at   være
kunstneren bag Frederiks-
sund  YMen's  E]ubs  jule-
mærke.

Det er ikke første gang, at
Ove Køs¢r udstiller på Fre-
derikssund   Sygehus.   For
fem år siden var han sam-
men med de lokale kolleger

Th.     Hagedom-Olsen    og
NielsNielsenmedpåudstil-
lingen, der markerede for-
eningens ti års fødselsdag.

I forbindelse med udstil-
lingens  åbning,  bliver  der
afsløring af en skulptur af
kunstneren Svend Arre og
musikalsk   underholdning
ved      piansiten      Kirsten
Karlshøj og cellisten Matias
Daniel Beyer.                  b-.

019,0125
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fra tilfreds patient
Billedhugger-gave afsløret på sygehuset Dybendal i går
FREDERIKSSUND:  Syge-
huset  Dybendal  er  blevet
en marmor-skulptur rige-
re,  efter  at  en  gave  ffa
billedhuggeren  Svend Ar-

:e;åL.'.uLnyåeg.b:|b:g:naifssel:irne:
på       personale-kunstfor-
eningens  udstilling  num-
mer 100.

Mange   mennesker   var
mødt op for også at se den
lokale kunstmaler Ole Kø-
sers 30  malerier, der i den
næste  måneds  tid  glæder
patienter, personale og på-
rørende, overalt på sygehu-
set.

Men  først  handlede  ar-
rangementet  om  den  lille
hvide marmorskulptur, der
i to bløde buer får de sidste

-i..-..-=......-`

aftreportalervedkioskom-
rådet til at hænge sammen.
Frederiksborg  Amt  købte
nemlig  i  1985  en  af Arres
skulpturer, der står mellem
to andre portaler.

- Jeg  kender  sygehuset
som kunde og synes, at det
er meget pænt. Men det var
ligesom,  at  der  manglede
noget til at give den anden
skulptur en modpart. 0g så
kunne jeg  ligeså  godt  for-
ære sygehuset skulpturen,
som  ellers  har stået hjem-
me i min have, hvor knap så
mange ser den, siger Svend
Arre.

De    mange    fr-emmødte
måtte gå ruHdt i to hold for
at  betragte  malerierne  af
KØser,  der  sidst udstillede

på Sygehuset Dybendal for
tre  år  siden  sammen med
kuns tkollegaerne        Niel s
Nielsen   og   Hagedorn-01-
Sen.

-Der    er    begyndt    at
komme flere og flere men-
nesker til vores ferniserin-
ger. Også folk ude fra byen.
Men  i  dag  er  særlig,  fordi
det er bybamet, Ole KØser,
der  udstiller,  og  ham  vil
mange gerne se, siger chef-
sygeplejerske  Hanne  Win-
tereik,  som  sammen  med
sekretær     Susanne    Mel-
chior,  der  er  formand  for
personalekunstforeningen,
fik   arrangementet -|il   at
klappe.

mcLj.
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Kunstforeningens bomærke er udarbejdet af Erik Bli-
cher-Hansen, der i sin tid var blandt initiativtagerne til
kunstforeningen på Frederlkssund Sygehus.
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