Portør Peter Thom og Zaborent Birgit Lemvigh-Hammer betra,gter et a,f Ek}e

Mikkelsens v ærker.

Kunst m€d so€ial

flnktion
Persona,lets Kunstforering på Fred,er{kssund Sugehus sætter pa,±ieflteme i højsædet
Patienter på Frederikssund
Sygehus sættes i højsædet ikke kun af sygehuset, men
også af Personalets Kunstforening.
De udstillede
kunstværker kan bl.a. ses i
patienteme s dagligstuer.
Faktisk skaber denne
kunst en social kontakt, som
i mange tilfælde ikke ellers
viue opstå.
Foto: Jan Stephan

- Når vi hænger op og ta-

vigh-Hammer, der er medger ned, oplever vi, at der lem af kunstforeningens bekommer både positive og styrelse, pointerer, at hvis
negative tilkendegivelser, patienterne ikke synes om
og så får vi en snak om det. værkerne, kan de som regel
Uanset hvad patienterne blive enige om, at de ikke
mener om værkerne, så ska- bryder sig om dem, og så er
ber de en kontakt, siger der skabt en social kontakt.
- Vi har oplevet, at folk
kunstforeningens formand,
har
siddet tavse ved siden af
portør Peter Thorn.
Laborant Birgit Lem- hinanden i dagevis, og plud-

selig begynder de at snakke
sammen, fordi der er kommet noget op og hænge på
væggen, siger Lem\'ighHammer.

Bevægende start
Kunstforeningen

blev

stiftet i 1976 på initiativ af

portør Erik Blicher Hansen.
Sygehusets daværende ledelse udtrykte betænkelig-

heder ved tanken, idet ledelsen frygtede, at sygehuset »skulle komme til at ligne et galleri«.

Initiativtagerne gennem førte en spørgeskemaundersøgelse blandt personalet, der med et stort flertal
støttede forslaget om en
kunstforening. Den 6. december 1976 holdt £oreningen stiftende generalforsamling, og allerede fra
starten havde foreningen
ikke færre end 140 betalende medlemmer.
I dag har den omkring 180
medlemmer. h\.oraf nogle fa
er forhen\'ærende medarbejdere eller praktiserende
læger. Ogsa et oar !okale
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vigh-Hammer, der er medlem af kunstforeningens bestyrelse, pointerer, at hvis
patienterne ikke synes om
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starten havde foreningen
ikke £ærre end 140 betalende medlemmer.
I dag har den omkring 180
medlemmer, hvoraf nogle få
er £orhenværende medarbejdere eller praktiserende
læger. Også et par lokale
kunst£oreninger i Frederikssund er tilmeldt samt en
enkelt patient. Medlemstallet er imponerende i betragtning af, at sygehusets
samlede personale tæller
cirka 550 ansatte.
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