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Det gamle Egetr±et tegnet i 30` he`StåTr der endnu! ! !

Jubilæumsåret nærmer sig sin afslutning.
Der skal lyde en stor tak til foreningens trofaste medlemmer foiopbakning omkring foreninges udstillinger og arrangementer og
velkommen til de nye medlemmer.

"09 kom blot alle som har lyst D

den nye oplevelse hører fremtiden til"

Fra den gamle protoko/.
I 1948 accepterede J.F. Willumsen at udstille i kunstforeningen.

I 1949 blev J.F. Willumsen udnævnt til kunstforenings første

æresmedlem.
I 1957 Udstilling på Falkenborgskolen af kunstværker til salg til
fordel for Willumsenfondeh og samme år blev museet indviet.

I 1960 Kunstforeningen indsamler kr. 1.749 til museets stolefond.

I 1968 I et bestyrelsesreferat. Formanden for Willumsen Museet,
H. Priss Sørensen var til stede og der blev bl.a. diskuteret "en
snarlig igangsættelse af museets tilbygnirig:_._......tilbygn.ingen SFal .

forbdhd/de5 skiftende udstillinger af forskellige kunstnere samt at
Kunstforeningen kan påregne et nært samarbejde med museets
bestyrelse i dette anliggende..."
I 2005 blev tilbygning indviet! -Ja, ting tager tid.

-000± T984 " Vi er afhængige af om byrådet kan /i` kunst"
"God kunst er skabt uden kommerciel tankegang og er derfor

v.igtig som modvægt t.il det enorme pres N og video dagligt /ægger
på os..."
Sv.Aage Moll, fmd. Frederikssund Kunstforening.

1985 i september indvies Langes Magasin - "Gonj7err7e /
Frederikssund har fået en perle af et kulturhus i
"Magasinbygningen" - Kunstforeningen blev huset: første Pryger
me-d en ud-st.illirig af Frederikssund-maleren Ove Køsers arbejder.
"raÆ fonåf " sagde Kunstforeningens formand Torben Hjort.

-000-

Siden sidst:
Septemberudstillingen med billedhugger Carsten Jensen og
kunstmaleren Yoshiki Nakahara blev set af 411.
Fernisering en tirsdag aften var nu ikke så ringe endda -den

japanske ambassadør Gutaro Ogawa åbnede udstillingen og
Morten Kurtz og Michael Aunsholt spillede dejlig guitarmusik.
Udflugten til ChristinsE)org -folketingets kunstsamling den 11.okt. -

blev en rigtig god oplevelse for 25 af foreningens medlemmer, ikke
mindst på grund af den fornøjelige Torben Schubert, som guidede
os gennem de historiske lokaler med smukke udsmykninger og
kunst.

Kommende medlemsarrangementer:
Udstilling i Langes Magasin 5. nov-20 nov.

Glæd jer til udstillingen ``Mennesket og dets omgivelser" med de

fire spændende kunstnere:
Lotte Agger, Pia Fonnesbech, Anna Lindgren og Marie Svan Olsen.
Fernisering : Lørdag den 5. nov. kl.11-i4 med Caf€ og \musik på
loftet'

Onsdag den 16. nov. kl. 18.30.
Besøg på Kunstmuseet Arken -``Chargall - kærlighedens univers"
Kunstforeningen betaler omvisningen kr. 750.
Medlemmerne betaler entre Kr. 70 ( pensionister kr. 55).
Transporten: Tal evt. sammen om samkørsel.
Bindende tilmelding på udstillingen i Langes Magasin eller ring til
Lis Nielsen 47 31 18 20 ( kl. 9-10) Max 30 kan deltage.

Senest fredag den 11. nov.

Lørdag den 26. november kl. 14
Besøg på J.F. Willumsens Museum.

Det er gratis for vores medlemmer på denne dag, og vi håber at
rigtig mange vil møde op til dette arrangement.
På gensyn i Museums-cafeån.

Udstillinger i 2006
Bestyrelsen arbejder på højtryk for at få de sidste aftaler med
kunstnerne på plads.

For at spare porto har v-i valgt at vedlægge girokort vedr.
2006-kontingentet på kr.200.
Det forfalder først til betaling den 1.1. 2006.
Dit betalte 2005 kontingent giver dig retten til at deltage
bortlodningen af indkøbt kunst på

generalforsamlingen, torsdag den 9. marts på Elværket.
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Formand Lis Nielsen, Frederikssund
lb Dineseri, Slangerup
Mogens Andersen, Frederikssund
Elsebeth Hutlers, Frederikssund
Jøi.n Rjtsmar, Dalby, Jægerspris
Anders Kelstrup, Roskilde og Over Dråby
Suppleanter:
Lone Jelshøj Hansen, Frederikssund
Vibeke Jacobsen, Frederikssund

telf. 4.7 3.118`20

telf. 47 33 3181

telf. 47 31 24 31

telf. 47 32 47 07
telf. 47 5217 34
telf. 46 35 20 87
telf. 47 3175 63
telf. 47 313215

Kassei.er:

Bent.e Romnie, Frederikssund
Revisorer:
I~Ians Worch og Hans Høg, Frederikssund

i6lf-. 47 31 53 27

Frederiks;sund Kunstforening, Strandhøjen 4, 3600 Fr.sund.
\v\\..\}'`kiim!.&ieninqen.l\=±!£d!S,

VELKOMMEN I KUNSTFORENINGEN

