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din avis randers

Malerier på et lærred af research
Når Mia Dyring-Olsen,
hvis seks malerier nu
trykkes på Sønderbros
Apoteks receptkuverter, skal male, gør hun
sit forarbejde godt og
grundigt
Hun ikke bare sætter sig ind i, hvad hun
skal male, hun besøger
også de kendte steder,
om muligt. Til receptkuverterne har hun været omkring Værket,
Randers
Regnskov,
rådhuset, Østervold,
Helligåndshuset
og
Sønderbros Apotek.
Her har hun så snuset
til stemningen, lyset og
de særegne karakteristika,
som alle steder byder på.
På den måde forsøger
hun i sin egen streg at
ramme motiverne lige på
”hovedet”.
Samtidig er det også
et must for den 37-årige
Randers-kunstner
at
sætte sig helt ind i stederne og deres betydning. Ikke mindst histo-

De seks motiver, som nu havner på receptkuverte fra Sønderbros Apotek, har alle meget lokale
motiver.

risk. På den måde kan
hun også drage tidligere
tider ind i sine billeder.
Mia Dyring Olsen har
på sin hjemmeside ikke
blot lagt billederne til receptkuverterne ud til verdens skue. Til Randersmotiverne har hun knyt-

tet fotos fra Randers.
Til
billedet
med
Randers Regnskov og
den blå bro skriver hun
følgende:
”Arbejdet, med billederne til Sønderbros
Apotek i Randers, har
taget
udgangspunkt

ER DU PARAT TIL ET RYGESTOP?
Torsdag d. 5. maj starter Randers Sundhedscenter op med et nyt rygestoptilbud,
Kom & Kvit, til kommunens borgere.
Med Kom & Kvit metoden har du selv mulighed for at sammensætte
dit rygestopforløb.
Metoden er bygget op om 8 mødegang med hver sit emne.
Du deltager i de mødegange der er relevante for dig.
Desuden er der mulighed for personlig opbakning via mail
og sms mellem de enkelte mødegange.
Hver mødegang har en varighed af ca. 1½ time.
Konceptet er tilpasset så det både henvender sig til dig,
som har et ønske om at stoppe med at ryge, og til dig
som har brug for støtte til at fastholde rygestoppet.
Vi tilbyder Kom & Kvit to gange om ugen.
Tirsdage kl. 10.00-11.30 og torsdage kl. 19.30-21.00.
Første mødegang er torsdag d. 5. maj.
Kom & Kvit foregår i:
Randers Sundhedscenter,
Vestervold 4, 8900 Randers C.
Tilmelding foregår til rygestopinstruktør Peter Møller,
tlf. 2444 5325, eller ved at kontakte Randers Sundhedscenter.

VI FLYTTER FOKUS
FRA SYGDOM TIL SUNDHED
Randers Sundhedscenter
Vestervold 4, 8900 Randers C
Tlf: 8915 1215
Sundhedscenter@randers.dk

i samtaler med apoteker Bjørn Petersen
Thorbjørner, og overskriften for mit arbejdet
har været ”By, sundhed
og kultur”. Mit arbejde
bestod i at lave en serie
på 6 billeder, som er
trykt på apotekets receptkuverter.
Gennem egne fotos,
skitser og samtaler med
lokale borgere viste der
sig at være et stort materiale at arbejde ud fra,
og udfordringen var herefter at sortere og skabe
billeder, der kunne sættes
sammen og fremstå som
en helhed i motiv og farver. Endelig har jeg, på
opfordring, valgt at supplere mine malerier med
historiske billeder, skitse
samt fotografier, som jeg
har brugt i mit arbejde
med billederne”.
Foruden denne beskrivelse kan man bl.a.
se en skitse, nye fotos
og et historisk foto af
Sønderbro, som nu hedder Randersbro. Men kik
selv på miadyringolsen.
dk. Det er et lille stykke
lokalhistorie i både nutid
og datid.

