
Kunstudsmykning og vandreudstilling  
 

Af Christina Christiansen i Sundhedscenteret.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Gallericc.dk Christina Christiansen 

Kunstgruppen og billedkunstner 

Christina Christiansen har samarbejdet 

om at udsmykke Sundhedscenteret.  

25 værker indgår i udsmykningen. I 

denne bog kan du se fotos, og læse om 

inspirationen bag malerierne. 

 

Ud over de 25 værker der udsmykker 

centeret, er der en lille vandreudstilling, 

hvor malerierne er til salg.  



Kunstgruppens valg af kunstner 
Vi så Christina Christiansens malerier på en udstilling i Egedals kunstforening på 

Rådhuset, og syntes de lige passede til vores overordnet ide med, at de kunne 

skabe glæde og energi i vores center. Derfor, valgte vi at samarbejde med 

Christina Christiansen. 

  

Vi ønsker, at borgere og medarbejdere skal blive mødt af glæde og energifyldte 

malerier. Christinas streg er sjov og skæv og fyldt med interessante elementer, 

som kommer en i møde. 

Vi ønskede en ensartethed i udtrykket, og derfor valgte 

vi én kunstner til udsmykningsopgaven. Vi ønskede at skabe 

bevægelse gennem hele Sundhedscenteret, og i samarbejde med 

Christina Christiansen, mener vi at have opnået dette.  

  

Kunstens mission er at afspejle livet i Sundhedscentret.  
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Kunstgruppens valg af kunstner 

Bevægelsen gennem huset er opnået på forskellig vis. På gangen ved 

træningssalene er temaet de fire årstider, og Christinas skæve huse bevæger sig 

gennem sprudlende grønt forår, varm sommer, et blæsende efterår, og en 

fredelig vinter med julelys og sne.  

  
Historierne bag Christinas skæve huse er fortalt i denne bog - Hvor der også er 

billeder, af hvordan her så ud før og efter malerierne kom op og hænge. 

  

Kunstgruppen i Egedal Sundhedscenter 

Fra venstre: Susse Burmester, Fysioterapeut for de ansatte, Karina Wätjen, Børne fysioterapeut,  

Rikke Braad, Projektsygeplejeske, Ditte Andersen, Kontorassistent, Annie Østergaard, Fysioterapeut på Døgnpladserne 



Velkomstmaleri 
 

En kreativ finurlig 

fortolkning af Rådhuset og 

Sundhedscenteret.  

 

 

 

 

 

 

 

Formålet er at give en 

varm velkomst, der 

sprudler af energi og 

livsglæde. 
 

Gallericc.dk Christina Christiansen 
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Velkomstmaleriet finder du i receptionen 

Få en introduktion på video 
 

 

gallericc.dk/egedal-sundhedscenter 

Gallericc.dk Christina Christiansen 



I receptionsområdet finder du denne 

finurlige skitse af Sundhedscenteret 

med Rådhuset i baggrunden.  

 

I receptionen er det første maleri på 

vandreudstillingen.  Går du videre fra 

receptionsområdet ind mod Rådhuset, 

møder du flere malerier på 

vandreudstillingen. 

 

Malerierne på vandreudstillingen 

udskiftes løbende, se hvilke malerier 

der er til salg på: 

 

gallericc.dk/egedal 
 

 

Christina Christiansen  Gallericc.dk 

Scan og se 

mere: 

 
Om vandre- 

udstillingen 

Susse Burmester 



Kontakt billedkunstner 

Christina Christiansen 

 

Telefon 2216 2223  

Mail cc@gallericc.dk 

Gallericc.dk 

Du bliver mødt med et varmt smil i 

receptionen. Her kan du også få en 

brochure og mere information om 

udsmykningen og vandreudstillingen.  

 

 



”Eventyrlige verden I & II” str. 100x100 
 

Inspirationen er hentet fra skønne Tivoli i 

København, en forlystelsespark i Santa Cruz (USA),  

et Japansk hus og en rejse til Kina.  

 

             Malerierne finder du i backoffice kontoret. 

 

Gallericc.dk Christina Christiansen 



Før og efter i backoffice kontoret 

 

Se videoer og flere malerier med temaet  

”Verden som legeplads”: 
 

gallericc.dk/verden-som-legeplads 

 

 

 

 

 

 

Christina Christiansen  Gallericc.dk 

Og se blandt 

andet hvordan 

”Eventyrlige 

verden I” fik 

sin makker…. 

 



”Freedomseeker in Rothenburg” 

Str. 120x100. I fælleskøkkenet. 

 

Se videoer: Gallericc.dk/verden-som-legeplads Christina Christiansen 



Historien og inspirationen bag  
”Big Magic over San Francisco ” str. 120x80 

”En dejlig eftermiddag var jeg på jagt efter 

en god lydbog. Jeg havde en farverig bund 

på staffeliet.  
Efter en kort søgning på 

nettet faldt jeg over ”Big 

Magic” af Elizabeth Gilbert.  

Forsiden af bogen var 

næsten de farver, jeg havde 

på lærredet. Selvfølgelig 

skulle jeg lytte til den bog! 

 

… og jeg havde lyst til at forene 

ferieminder fra San Francisco på ét 

maleri. ”  Christina Christiansen. 

 

Se flere videoer med temaet verden som legeplads:  Gallericc.dk/verden-som-legeplads 
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”Livets tur i Tivoli” str. 100x120 

 

 

Tivoli er et yndet motiv 

 

Se videoer & flere malerier med Tivoli 

gallericc.dk/tivoli 

 

 

 

 

 

Christina Christiansen  Gallericc.dk 

”Tivoli er en stor inspiration!  Det giver stor 

mening for mig, at se livet som en rutsjebane, 

der går op og ned.  

 

Lykken er at læne sig tilbage og nyde rejsen,  så 

godt vi kan, med de ressourcer vi har. Og helst 

allerede i dag. Vi ved ikke hvad i morgen 

bringer. ”  

Christina 

 

Maleriet har skabt farve på gangen mellem 

backoffice kontoret og træningssalene. 



”Der er mange skønne steder i verden, tænk hvis vi 

kunne se verden, som vores legeplads.” Christina. 

 

Se videoer om temaet ”verden som legeplads”: 
 

gallericc.dk/verden-som-legeplads 
 

”Santa Barbara by Night” str. 100x100 

”Stjernerne fra Santa Barbara til Kina” str. 100x100 

 

 Scan og  

se mere. 
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Gangen før og efter  
malerierne kom op. 

 

Malerierne skaber liv og i de 

mange finurlige detaljer,  

er der noget at gå på oplevelse i. 

 

 
Scan og  

se video  
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”Kærlighedstur for store og små eventyrsrejsende” 60x80  

Du finder maleriet i Neurologiske Ergoterapi 
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”Finder håb i skæve huse fra San Francisco” 60x80  

Du finder maleriet i Neurologiske Ergoterapi 

 

Scan & se videoer om temaet  

”verden som legeplads”: 
 

gallericc.dk/verden-som-legeplads 

 

Gallericc.dk Christina Christiansen 

Før og efter… 



Gallericc.dk Christina Christiansen 

De 4 årstider på gangen ved træningssalene 

”På gangen ved træningssalene er temaet de fire 

årstider, og Christinas skæve huse bevæger sig gennem 

sprudlende grønt forår, varm sommer, et blæsende 

efterår, og en fredelig vinter med julelys og sne.” 

 

Kunstgruppen 

Fra venstre: Susse Burmester, Fysioterapeut for de ansatte, Karina Wätjen, Børne 

fysioterapeut, Rikke Braad, Projektsygeplejeske, Ditte Andersen, Kontorassistent, 

Annie Østergaard, Fysioterapeut på Døgnpladserne 

Se video om de 4 årstider på 
Gallericc.dk/4-aarstider 



”Sprudlende Forår”  str. 70x140 

 

”Alting spirer og gror når  

det er forår. Det holder jeg 

utrolig meget af.  

 

Hvad elsker du ved foråret?” 

Christina 

De 4 årstider: Sprudlende forår og varm sommer 

Gallericc.dk Christina Christiansen 

”Finurlige Sommer” str. 70x140 

 

”Inspireret af Italien, Kina og 

ikke mindst stemning af sol og 

sommer.” Christina 



Gallericc.dk Christina Christiansen 

De 4 årstider: Efterår, hold på hat og briller 
”Hold på hat og briller” 

 str. 70x140 

 

 

 

 

 

 

”Efteråret er inspireret af 

stormvejr, bladene der falder af 

træerne og de gyldne farver.  

 

Det er årstiden for gennemblæste 

kinder og en god kop kakao.” 

Christina 

Fra en lang hvid gang til oplevelser fra alle 4 årstider.    



Gallericc.dk Christina Christiansen 

De 4 årstider: Vinter sneen daler 

”Vinter Sneen daler” str. 70x140 

 

Sneen daler og roen er skøn, 

julestemning med julelys og 

gang i gaden. 



”Aftensol over Skelkelsø Mølle” 
 

”Er inspireret af den hyggelige mølle i Ølstykke.   

 

Bygningsstilen er hollandsk. Den blev blå på maleriet, 

fordi porcelænsmalernes tradition i Holland er at male 

møllerne blå.  

 

Jeg har sådan en porcelænsmølle fra et af mine mange 

barndomsbesøg i Holland.” Christina. 

 

Møllen er bestemt et besøg værd.  

Adresse: Møllehusene, 3650 Ølstykke 

 
Maleriet finder du i spise- og opholdsrummet på 

døgnpladserne. 

Se video om malerier med møllen 
gallericc.dk/skenkelsoe-moelle 

 

 

 

 

 

 

Christina Christiansen  Gallericc.dk 



Gallericc.dk Christina Christiansen 

”Gode Minder fra Tivoli” 

Str. 140x70 

 

Minder om liv og glade dage, 

om hvin i rutsjebanen og 

snakken der går, børn der løber 

i alle retninger og det gode liv. 

”Eventyrlig udsigt fra 

tagterrassen” Str. 140x70 

 

Med god udsigt og grønne 

områder, kan man godt få lyst 

til at invitere eventyret indenfor. 

Derfor, kom russiske tårne på 

besøg hele vejen fra den Røde 

Plads.  

Malerier i spisestuen på døgnpladserne 
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De 4 årstider hos døgnpladserne. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gallericc.dk Christina Christiansen 

På 2 etage hos 

døgnpladserne finder du 

stregtegninger med de 4 

årstider. 



Sommer – Tivoli er inspirationen bag sommerens maleri. 

Maleriet har været en opvarmning for større malerier, som du 

også finder i Sundhedscenteret.  

 

Citatet ”Højt at flyve bedre udsigt”, er fra Torben Wiese.  En i 

mine øjne mere opløftende afslutning på det ellers så 

velkendte citat.  

Forår – Skenkelsø Mølle er inspirationen bag dette maleri.  

 
 

Gallericc.dk Christina Christiansen 



Vinter – Bygninger fra det kolde Sibirien er inspirationen 

bag vintermaleriet. Der er noget ganske magisk over de 

smukke huse. De minder mig om eventyr og drømme.  

Hvad minder maleriet dig om? 

                                                                 

 

Efterår – På et hjørne af tagterrassen på Egedal 

Sundhedscenter, har 3 glade sjæle sat sig for at udleve citatet: 

 

”Life isn’t about waiting for the storm to pass… 

… it’s about learning to dance in the rain…” 
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Se alle malerier og skitser af 

bygningerne på  

 

Gallericc.dk Christina Christiansen 
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I receptionen er det første maleri på 

vandreudstillingen.  Går du videre fra 

receptionsområdet ind mod Rådhuset, 

møder du flere malerier på 

vandreudstilling. 

 

Malerierne på vandreudstillingen 

udskiftes løbende, se hvilke malerier 

der er til salg på: 

 

gallericc.dk/egedal 

Christina Christiansen 

M 2216 2223 
 

 

Gallericc.dk Christina Christiansen 

Vandreudstilling… 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

På gangen ind mod Rådhuset finder du et stort 

maleri på vandreudstillingen & på gangen ved 

Samtalerummet finder du 3 malerier. 

Alle 5 malerier er til salg og skiftes løbende. 

 

 



Hent en brochure 

I receptionen hos  

 

Egedal Sundhedscenter  
Dronning Dagmars Vej 200,  

Ølstykke 



Mød Christina Christiansen 
 

Kunstneren bag udsmykningen og udstillingen i Sundhedscenteret.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Kontakt: 

cc@gallericc.dk 

M 2216 2223 

Gallericc.dk  

Christina Christiansen fortæller om hendes kreative forvandling:  
 

”I 2005 sad jeg som leder i erhvervslivet,  
og min coach spurgte mig 

 
”Hvor får du egentlig din energi fra,  

når du altid skal præstere så meget?” 
 

Det kunne jeg ikke svare på. Svaret kom først flere måneder 
senere, hvor jeg begyndte at male. En hel ny form for livsglæde 

og energi kom frem.  
 

Og det er netop denne livsenergi, jeg ønsker, du skal opleve, 
når du ser mine værker. ” 

Christina Christiansen 

Kom til næste udstilling, 

kunstevent eller fernisering. 

Se tid og sted på: 

www.gallericc.dk/ses 



 

Faste udstillinger 
Egedal Sundhedscenter,  

Dronning Dagmars Vej 200, Ølstykke 

 

Invita Hillerød, Industrivænget 19 

 

JKE Design, Kirstinehøj 58A, Kbh S 

 

Park Inn, Engvej 171,  Kbh S 

 

Åbent efter aftale i  
Galleri CC, Slangerup 

Håndværkervangen 21  



Udsmykning i dit hjem…? Med ”Let’s stay together” 

Gallericc.dk Christina Christiansen 



Udsnit af :”The Spirit of Java #2” Gallericc.dk Christina Christiansen 



”Santa Cruz Wildlife”. Gallericc.dk Christina Christiansen 



Fra Venstre:”The Spirit of Java #2”, Barcelonas Glæde, The Spirit of Java #3 . Gallericc.dk Christina Christiansen 



Gallericc.dk Christina Christiansen 

Send foto af din væg til  cc@gallericc.dk 

Og se hvordan ”Finurlige by” vil se ud. 



Indretning Virksomhed eller privat. 

Send foto af din væg til  

cc@gallericc.dk 

Og se hvordan malerierne vil se ud. 

Se eksempler på gallericc.dk 

”Getting Fearless with Love from Russia”       ”Taj Mahal with friends” se flere malerier på gallericc.dk 


