
Åbning af kunstudstilling i Fuglsanghus lørdag den 20. juni kl. 14 

 

Først mange tak for indbydelsen til at deltage i dag. Det er en stor ære og fornø-

jelse for mig at være med til åbne Mikkelborg Kunstforenings udstilling med 

værker af 22 keramikere fra foreningen Nordsjællandske Keramikere.  

Inden jeg kom, gjorde jeg lidt research på internettet og nu har jeg også lige væ-

ret rundt for at se den smukke udstilling. Jeg må sige, at jeg er imponeret over 

den kreativitet og dygtighed, som I hver især repræsenterer, og som Hørsholms 

borgere nu får lejlighed til at stifte nærmere bekendtskab med i den næste må-

neds tid, hvor udstillingen vil være her i Fuglsanghus. Som kunstnere og kera-

mikere dækker i et bredt spektrum af stilarter, hvilket gør, at udstillingen er 

meget varieret og spændende at gå på opdagelse i. Jeres kunst spænder meget 

vidt fra fantasifulde skulpturer til smukke og meget forskellige kunstneriske 

skåle.  Lad mig fremhæve nogen af de spændende værker jeg så og hæftede mig 

ved: Hannah Koppels smukke skåle og fade, Niels Hubert  Deichmanns dejlige 

fugle, Merete Deichmanns tukan og kylling, Inger Triblers smukke sort-hvide 

skåle, Birthe Matthiesens poseagtige vaser og skåle, Niels Huangs spændende 

skulpturer, Gert Kisums smukke ikoner og Dorthe Worms søde ballon babes og 

sådan kunne jeg blive ved.  

Jeg vil opfordre Hørsholms borgere til at benytte lejligheden til at komme forbi 

og gå på opdagelse i den skønne udstilling, som sætter fantasien i gang. Det er  

en øjenåbner for mig, at vi har så mange dygtige kunstnere boende i vores lo-

kalområde. Må jeg spørge, hvorfor udstiller I ikke lidt oftere f.eks. op til jul, så 

vi kunne købe jeres kunst til julegaver?  

 



Som politiker og medlem af Hørsholm kommunes Kultur- og Fritidsudvalg vil 

jeg også sige tak til de to foreninger, som står bag udstillingerne. Ja foreninger-

ne er mit mantra. For foreningerne er noget helt unikt for Danmark. Og her i 

Nordsjælland er vi beriget med så utroligt mange aktive foreninger, som drives 

af ildsjæle, som har det til fælles, at I brænder for en sag, som I er villige til at 

investere meget tid og hjerteblod i. Og på den måde leverer I et vigtigt bidrag – 

til Hørsholms og Nordsjællands kulturliv. Jeg kender jo udmærket selv den fø-

lelse. Det er jo den samme ild, som får mennesker som mig til at gå ind i poli-

tik.  

Først vil jeg fremhæve kunstnernes paraplyforening, Nordsjællandske kerami-

kere, som blev stiftet i 1971 af Palle og Margrethe Dybdahl fra Kirkelte ved Al-

lerød.  I dag er i Danmarks største sammenslutning af selvstændige udøvende 

keramikere. Det er i sig selv lidt af en bedrift. Det sociale samvær har altid væ-

ret en vigtig del af foreningens aktiviteter. Og det kender vi jo også alle som gør 

et frivilligt arbejde, at det sociale samvær er en vigtig del af dette. Derfor er dis-

se ferniseringer I holder her i Fuglsanghus jo også en vigtig del af kunstudstil-

lingerne her i huset. Det er her Hørsholms borgere kan møde jer kunstnere, og 

her vi alle kan have en hyggelig eftermiddag sammen med naboer og bekendte 

fra Hørsholm og omegn.  

 

Til slut vil jeg udtrykke min store påskønnelse af Kunstforeningen Mikkelborgs 

løbende og vigtige arbejde med at organisere kunstudstillinger her i Fuglsang-

hus og dermed bidrage til at gøre Hørsholm til den attraktive by, som den er. 

Foreningen blev i øvrigt stiftet i 1985 af to entusiastiske personer, bl.a. den nu-

værende formand Bjørn Nielsen. Stor tak til dig Bjørn for en kæmpe frivillig 



indsats for Hørsholms borgere i en menneskealder og held og lykke med den 

smukke udstilling.   

 

Jeg vil hermed erklære udstillingen for åben 

 

 

 

 

 

 

 

 


