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GRUPPE -86

Ved at udsende deme lille pjece i efteråret 1996 `'il Gruppe -86
markere, at sammenslutningen har ekslsteret i ti år.
Hvert år har vi aflioldt udsti]linger i Langes Magasin - i starten 6n
gang om året, men i de sidste år har vi været nok i gruppen til at lave
to årlige udstillinger.
Også på andre måder har Gruppe -86 markeret sig i Frederikssunds
kulturliv gemem deltagelse i udvalgsarbej der og kultuarrangementer
af forskellig art, og i de senere år har den månedlige croquisaften
været åben for alle, som ønsker at prøve den vanskelige øvelse at
tegne efter levende model.
Oprindelig udsprang det hele af et aftenskolekusus. Arita Tobias-
sen, som var med til at starte gruppen, fortæller:
"Vi var ca.  10 personer, som efter nogle år sammen på aftenskole

med malerinden hes Sørensen her fra Frederikssund som lærer fik
den tanke, at det kunne være morsomt, om vi startede en forening
med det fomål, at vi i fritiden kunne inspirere hinanden med
forskellige aktiviteter inden for malerkunsten ved bl.a. at gå på
udstillinger, tage ophold på højskoler og at male sammen".
I løbet af de ti år er flere kommet til, så vi nu er ca. 30 medlemner.
Det er en temmelig blandet flok med meget forskellige forudsætnin-
ger, men interessen for at lave billeder holder os sammen og giver
mange fælles glæder. Det er også lidt forpligtende at `'ære medlem:
Man skal være aktiv med tegning eller maleri,  møde op nogenlunde
regelmæssigt til den månedlige aften i klublokalet på Pedersholm,
bidrage til fællesskabet og deltage med billeder til de årlige udstillin-
ger.
At male er en fritidsinteresse for os - så er ambitionsniveauet
placeret, hvor det hører hjemme -men det har været en fornøjelse
ekstra, at så mange gemem årene er kommet for at se vore billeder.
Det har også været en glæde kume at imødekomme opfordringeme
til at udstille på plejehjem: bibljoteker og mange andre steder og
herved være med til at give lidt ekstra kulør på dagligdagen.

Bestyrelsen f;or gruppe -86
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Niels  Andersson
Vestervangsvej 3,      3630   Jægerspris

Uddamelse: Fommingslæreruddamelsen på Dan-
marks Lærerhøjskole.

På mine rejser er skitsebogen altid med. Jeg  arbejder
især med lyset og landskabet, men maleriet er også en
personlig rej se gennem nve erkendelser.
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Udstillinger. :

Lægehuset  Jæger.spris
Cafe  Slots  Blo  Hillerød
Provinsbarken
Plejehjemmet  Østergåtden
PlejehJemmet  Tolleruphøj
Langes  Magasin
Frederikssund  Rådhus

Fr`ederikssund
n

''

''

„

østby  Mejeri
Dagcentret  Heindalsvej
Biblioteket
J3it)lioteks  Salonen
Frederikssund  Golfklut)s  Cafeteria
Sygehuset  Dybendal
Cafe  Danner  Slotsgården  Jægei`spris
Rejsestalder.                                   ''



Gennem mit maleri har jeg fundet vejen til
mit kreative jeg.

Jeg har fundet ny veje at vandre.
Samspilletmellemvirkelighedogfantasiharfåeten

stor indflydelse på såvel mit arbejdsliv som min fritid.
- kort sa8t -

Først i dag er jeg et helt memeske

H44" Nc~ H4~
Østergade 41, Skuldelev,

4050 Skibby
tlf.  42 32 02 71



Ua Møldrup
Skovkrogen 3, Asserbo, 3300 Frederiksværk

Jeg tegner og maler akvareller og hugger i træ, fordi det
for rig er den bedste måde at genfinde den livsvigtige
ro og glæde, som `J-ores forstyiTede hverdag tit ødelæg-

ger. For øjeblikket er jeg meget glad for at hugge i træ
under åben hrinmel. hvor man kan høre vriden blæse.
Jeg bliver glad, nårjag laver det  -  kald det min
"1ivseleksir".
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HRSTEN JØRGENSEN

Personlige data:

Kunstner:          Kirsten Jørgens en,
Kkbenhamsvej 85
4000  Roskilde
Tlf. 42 3716 32

Uddannelse:     Billedhugger c-arsten Dinnsen, Roskilde
Kunstmaler Ulrik Hoff, Charlottenl`md
Kunstlmjskolen, Thorstedluid
Kmstiiøjskolen, Holbæk

Kirsten maler mest abstrakte billeder, hvor faivern6
er stemningsgivende. Hun søger udfordringer og er
eksperimenterende.

FLrsten arbejder også med keramik/skulptur og tekstil.
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Bjarne  Kristensen

Degnevænget  8,   3600  Frederikssund.
42   3125   59.

En  hurtig  tegning  i  skitseblokken,
en  akvai`el  eller  et  oliemaleri.
Resultatet  kan  væi`e  godt  eller  mindre  godt,
men.  det  ei`  altid  en  god   oplevelse   og  en  deo.1ig  hobby.



Hildegai`d  Kristensen,

I)egnevænget  8,   Frederikssund.'

42   3125   59.

Mine  skitser  og  akvareller  er  min  dagt>og,

gode  minder  om  rejser  og  ture  ud  i  naturen.



Eli Lykkebo Lorentsen
Apholm 2,  Sigerslewester,  Frederikssund

Jeg har altid været interesseret i kunst og de forskellige
fomer for kmstnerisk udtryk. I 1986 vovede jeg at gå
i gang selv. Farver og fomer, det danske bakkeland-
skab, vandet og det skiftende lys i årstideme har altid
fascineret mig og demed især solen og de utallige
variationer af stemninger, den giver.



Aase  Ludvigsen.

36oo   Freder.ikssund.

Jeg  tegne-maler   for  mirL  egen
fornøjelses  skyld  og  gemmer
helst  resultaterne  i  skuf f6r
og   skabe.



Irene Lyshøj
Falkenborgvej 3E,   3600 Frederikssund

Jeg har altid tegnet meget og har også været god til at
huske mine drømme. I nogle drømme er der billeder,
som er så stærke, at de MÅ tegnes eHer males. Det gør
jeg så.



Kirsten Madsen
Solvej  7,   3650 Ølsqrkke

Uddamelse: IH i fonmrig, Porcelænsmalrig, Bflled-
kunst og skulptur på Kunstiiøjskolen Thorstedlund.

Mine billeder er for det meste abstrakte. Farveskalaen
fmder jeg i naturen. Jeg bruger oliekridt, akvarel.,
oliemaling og akrylmaling.



Linoliumstryk 1995

G&i CHarKb Madsen
MUHager41
38CK) Frederikssurn

Tegning  har altid haft min interesse,  men det er først de senere

år jeg rigtigt er kommet i gang.

Udover at tegne arbejder jeg med olie -acryl -akvarel maling og

lidt  med    linoleum  og  papmache  samt  ler  arbejder  som  jeg  for

tiden har været mest optaget af.



Comy Meyer
Bybakken l63,  3600Frederikssund       -

Uddannelse: Akademiet for fii og merkantil kunst,
Kunstiiåndværkerskolen, kunstmaler Karen Høj gård.

Udstininger: Tåmby Rådhus, Tryg Forsikring, Cirkel-
huset` Cafe Slotsbio i Hillerød, Åbjergskolen, Pleje-
hjemmet Østergård, Dybendal Sygehus mm.



Lykke Nielsen
Ckæse Møue 4,  3600 Frederikssimd

De stemninger, jeg oplever ffa naturen, fitteraturen og
mus].Æ{en giver inspiration, som jeg prøver at udtiykke
i rnrie malerier. Det lykkes ikke altid, men det giver en
iindre glæde at forsøge.
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Mjt ]jv har været

præget af bøm,
bj]]eder, bøger

09  musik.

Inspireret af

lyset,  lyde  08

farver bliver

disse  indtryk tjl

udtryk gennem

et stort behov

for eksperj-

menterjng
- måske for at

skabe balance j

sind  og  billede.

Alis  Rogren  Olsen
født 7. juli  1929

Adresse: Strandgårds A116 40, 3600  Frederikssund, Telefon 42 31 79 76
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Gitte Petersen
Vestervej 51, 3600 Frederikssmd

Uddaimelse: Kg1. Porcelænsfabrik ¢1ore Danica),
Kunsthøj skolen i Odensegade (Kbh)



LTlla Sigersted
RådhusTænget 7,  3600 Frederikssund

For mig giver det at tegne og male en ny dimension til
den verden af natur og mennesker, jeg færdes i. Det
fanger., fastholder og udvider min tilværelse, det er
magi og ridre nødvendighed.



Tekstil-og  billedkunstner  Tove   Søndergaard,

Vermundsvej   26,    3650   Ølstykke.   Tlf.   42-178309.

Opr.   underviser  i  formning,   stoftryk  og  batik,-

siden  i   silkemaling.   Har  altid  tegnet  og  malet.

Inspireret  af  naturen  udtrykker  jeg  mig  både  na-

turalistisk  og  abstrakt.-Motiverne  ofte  ladet

med   symbolske  værdier.
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Ø`Tige .medlemmer af gruppe -86:

Inger Duedal
Skowej 8
3650 Ølstykke

Kristen Schjødt
Dyrlægegårds Alle 2 1 6
3600 Frederikssmd

Arita Tobiasen
Lerager 65
3600 Frederikssund

Æresmedle-er:

hes Sørensen
Egflsvej 4
3600 Frederikssmd

Erma L. Nielsen
Vidarsvej  16
3 600 Frederikssmd


