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Huset pakket ind
Roskilde Domkirke har prøvet det.

Christiansborg har prøvet det.

Nu er det blevet Kunstværkstedernes tur.
Huset på Møllestien har siden november 

været pakket ind, mens der blev foretaget 
reparation af taget.

Læs mere om tag-renovationen side 3.
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Få dage efter at være kommet tilbage fra 
en rejse til New Zealand og Japan 
fortæller Ditte Kirknel på et café-møde 
torsdag den 10. januar kl. 19.00 om sin 
kunst og om det, der inspirerer hende.

Netop rejser har været en stor 
inspirationskilde Ditte Kirknel har rejst i 
snart sagt alle verdenshjørner, og mens 
rejserne tidligere oftest gik til Sydeuropa – 
og resulterede i en række akvareller fra 
bl.a. Sydfrankrig og Grækenland – er det i 
de seneste år blevet til rejser til fjernere 
mål.

Ditte Kirknel og hendes mand, Finn 
Mancher har bl.a. været i Sydafrika, hvor 
de har ligget i telt i Kruger nationalparken 
med løver og elefanter omkring sig. Teltet 
blev også taget i brug på en tur til 
Nordkap, og blandt andre rejsemål har 
været Island, USA samt et par ture til Bali.

Mellem rejserne slapper parret af i deres 
hus i Spanien en stor del af året.

Indtrykkene fra rejserne blev fastholdt i 
fotografier, som blev omsat til akvareller 
og malerier. Næsten alle billederne er 
blevet til ud fra fotografiske forlæg.

Mere tid til maleriet
De lange rejser er blevet mulige efter at 
Ditte Kirknel stoppede med at arbejde 
som revisor for to-tre år siden.

Den øgede fritid har også været 
mærkbar i kunsten. Mens Ditte Kirknel 
tidligere næsten udelukkende arbejdede 
med akvarel, har hun nu kastet sig over 
maleriet med akrylfarver.

Ditte Kirknel valgte akvarel, fordi det er 
hurtigt at arbejde med. Et billede kunne 
gøres færdigt en aftenstund efter en 
arbejdsdag, der ofte kom op på ti timer i 
de år hun var selvstændig revisor.

Ditte Kirknel dyrkede kunsten samtidig 
med at hun arbejdede som revisor. Da 
hun forlod skolen, ønskede hun at komme 
på Kunsthåndværkersko-
len, men det passede ikke 
rigtig ind i billedet 
dengang, og i stedet blev 
det til en uddannelse som 
revisor.

Ønsket om at blive kunst-

ner var blevet næret af en af lærerne på 
Næstved Gymnasium, Harald Essendrop. 
Han var selv maler og udstillede på 
Charlottenborg ligesom han modtog 
Kunstakademiets guldmedalje. Men han 
fravalgte en kunstner-karriere til fordel for 
det pædagogiske arbejde. Mange elever 
har nyt godt af hans engagerede 
undervisning, og Ditte Kirknel nævner 
ham den dag i dag som en inspi-
rationskilde. Hun får glæde i stemmen, 
når hun fortæller om dengang han gav 
hende ug i tegning.

Café-mødet holdes torsdag den 10. 
januar kl. 19.00. Ditte Kirknel 
medbringer et udvalg af de billeder, 
hun har lavet gennem tiden.

Inspiration fra
mange rejser

Ditte Kirnel fortæller om sin kunst og sine inspirationskilder på café-
møde torsdag den 10. januar

Ditte Kirknel

Et af Ditte Kirknels 
akrylbilleder.



Dette års medlemsudstilling bliver den 
hidtil længst varende. Hele fire uger vil 
udstillingen kunne ses i Kulturhuset i 
Helsinge.

Udstillingen bliver hængt op fredag 
den 2. maj, og den varer til fredag den 
30, maj.

Ferniseringen finder sted lørdag den 
3. maj.

Udstillingen får ikke noget fast tema i 
år. Lis Glidal, der har overtaget hvervet 
med at koordinere medlemsudstillingen 
efter Ragna List, har planer om at lade 
de enkelte udstillere præsenterer sig på 
en anden måde. Det er tanken, at hver 
deltager i udstillingen får tildelt en 
bestemt vægplads, og at der bliver en 
tydelig afstand mellem udstillerne.

En mere eksperimenterende op-
hængning kan komme på tale. Der er 
lagt op til, at det skal drøftes på 
Kunstværkstedernes generalforsam-
ling torsdag den 27. marts.

De praktiske oplysninger omkring 
tilmelding og ophængning af udstil-
lingen vil blive bragt på Møllestiens 
hjemmeside www.moellesti.dk.

Udstilling i en måned
Medlemsudstilling uden gennemgående tema og med vægt på præsentation af de enkelte udstillere

Kunstværkstedernes hus på Møllestien 
står efter planen klar med nyt tag og bedre 
isolering i løbet af januar.

Arbejdet, der blev indledt i november, 
har vist sig at være mere omfattende end 
det oprindelig var anslået. Udover den 
planlagte udskiftning af tagstenene og 
isolering af taget, har håndværkerne måt-
tet foretaget reparationer og udskiftning af 
nogle spær. Desuden er der foretaget 
reparation af skorstenen og der skal fore-
tages en efterisolering af skunkrummene.

Før jul skønnede Arne Tonnesen fra 
Gribskov kommunes bygningstjeneste, at 
arbejdet ville stå færdigt i midten af januar.

Reparationsarbejderne på huset har kun 
haft begrænset indflydelse på aktivi-
teterne i huset. I stueetagen har der i hele 
perioden kunnet arbejdes normalt. På 
førstesalen har køkkenet i en periode ikke 
kunnet anvendes, da vinduet viste sig at 
være så medtaget, at det måtte fjernes og 
vinduesåbningen blændes af. Derfor har 
grafikværkstedet ikke kunnet bruges i 
nogle uger.

Når arbejdet er færdigt, kan Kunstværk-
stederne glæde sig over, at der ikke 
længere siver fugt ned i lokalerne på 
førstesalen og kommunen kan glæde sig 
over en mindre varmeregning.

Tag-arbejdet blev 
mere omfattende

I Midten af januar er reparationsarbejdet på Kunstværkstederne
færdigt efter planen

Medlems-afdeling
på Internet
Kunstværkstedernes hjemmeside har fået 
en afdeling, der er forbeholdt med-
lemmerne. Her kan man foreløbig se 
medlemslisten og læse referater fra 
bestyrelsesmøderne, men det er me-
ningen, at der senere kommer andre ting, 
som alene har interesse for Kunst-
værkstedernes medlemmer.

For at få adgang til medlemsafdelingen, 
skal man registrere sig. Der skal udfyldes 
nogle felter med personlige oplysninger, 
som bliver kontrolleret med medlems-
listen. Når felterne er udfyldt, har man 
automatisk adgang til medlemssiderne.

Der skal således bruges et par minutter 
første gang, man logger sig på. Men 
systemet husker oplysningerne, så man 
næste gang kommer direkte til med-
lemssiderne uden at skulle logge sig ind 
igen.

Medlemslisten er opbygget sådan, at det 
skulle være nemt at finde bestemte 
medlemmer. Der er oplysninger om navn, 
adresse, telefonnummer og eventuel 
e-mail adresse.

Man kan se alle medlemmerne ved at 
bladre gennem siderne, og der kan også 
søges ud fra navn og adresse. Resulterer 
søgningen i flere poster, kan de sorteres 
alfabetisk.

Ønsker man en liste på papir med alle 
medlemmerne, kan det også lade sig 
gøre. Man vælger menupunktet »Liste til 
udskrift« og udskriver siden på sin printer.

Med dette system vil det altid være den 
helt aktuelle medlemsliste, der er 
tilgængelig for medlemmerne. Er der 
ændringer til medlemslisten, skal man 
henvende sig til Ditte Kirknel på tlf. 4870 
6800 eller e-mail finn-ditte@mail.tele.dk.

Medlemsafdelingen på hjemmesiden 
kan udvides med flere funktioner, hvis der 
er interesse for det. Niels Verner Nielsen – 
tlf. 48712848 eller e-mail nvn@grafisk.dk 
– tager gerne imod ideer og forslag.

Kunstværkstederne har i nogle måneder lignet et værk af Christo - kunstneren, der er 
blevet kendt på at pakke store bygningsværker ind, bl.a. Point Neuf i Paris og 
Rigsdagen i Berlin. Men nu ser det ud til, at stilladset på Møllestien snart kan fjernes.



Næste nummer af medlemsbladet udkom-
mer til maj.

Materiale til bladet skal afleveres inden 
17. april til nvn@grafisk.dk

Generalforsamling
Kunstværkstederne Møllesten holder generalforsamling torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00.

Generalforsamlingen finder sted på Møllesten 3.

Ifølge vedtægterne består dagsordenen af:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsesformandens beretning for det forgangne år

3. Gruppernes beretning

4. Fremlæggelse af regnskab og budget

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag. Forslag skal indsendes til bestyrelsen, så de er i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter og 1 revisor.

8. Eventuelt.

Bestyrelsen

Husk girokortet
Girokortet til betaling af kontingent for 
2008 bliver udsendt sammen med 
medlemsbladet.

Husk at betale kontingentet snarest 
muligt.

Besøg på 
Louisiana
Besøg på 
Louisiana
En udflugt til Louisiana for Møllestiens 
medlemmer står på programmet i februar. 
Lis Glidal har taget initiativet til arran-
gementet og står for det praktiske.

Turen finder sted i februar, når museet i 
Humlebæk har åbnet sin store udstilling 
med  værker af Giacometti og Cézanne. 

Udstillingen omfatter omkring 40 værker 
af Cézanne og mere end det dobbelte antal 
værker af Giacometti. Der vises både 
malerier og tegninger samt skulpturer af 
Giacometti.

Louisiana har valgt at konfrontere de to 
kunstnere med hinanden, og der vises 
konkrete mødepunkter mellem kunst-
nernes værker. Udstillingen er desuden så 
omfattende, at den også har en retro-
spektiv karakter.

De nærmere detaljer omkring turen til 
Louisiana bliver offentliggjort senere.

Grafikkurser
Else Haakonsson holder som tidligere 
grafikkurser i forårssæsonen. Men på 
grund af arbejdet med at udskifte taget har 
det endnu ikke været muligt at fastsætte 
de endelige datoer.

Det vil blive meddelt på Internetsiden, og 
interesserede kan også henvende sig til 
Else Haakonsson på e-mail grafik-maleri-
esh@paradis.dk.

Fire på valg til 
bestyrelsen
Den årlige generalforsamling i Kunst-
værkstederne Møllestien finder sted 
torsdag den 27. marts kl. 19.00. Dags-
ordenen fremgår af den officielle 
indkaldelse, der ses herover.

Fire medlemmer er på valg til be-
styrelsen i år. Det er Ditte Kirknel, Niels 
Verner Nielsen, Dorrit Valeur og Dorthe 
Bjørndal. Desuden er suppleanterne 
Jørgen Ingvorsen og Kirsten Krogh 
Jensen samt revisor Finn Falbe-Hansen 
på valg.


