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Kunstværkstederne

Møllestien

Klar til årets 
store 
begivenhed

Læs inde i bladet:

- Huset gennemgri-
bende renoveret

- Kunstværkstederne 
tilbudt litografisk 
presse

- Kommunale kunst-
indkøbere besøgte 
Møllestien

- Medlemmer kan ud-
stille i Fredensborg

- Kunstværkstederne 
deltager i Kulturnatten

Et indtryk fra åbningen  af Kunstværkstederne Møllestiens medlemsudstilling sidste år i Kulturhuset i Helsinge.

Hurtigt efter at der var åbnet for tilmel-
ding til årets medlemsudstilling, be-
gyndte stakken af tilmeldingsblanket-
ter at vokse. Når fristen udløber den 
28. april vil det vise sig, om antallet af 
deltagere vil nå op på højde med sidste 
års udstilling.

Udstillingen har fernisering lørdag 
den 3. maj kl. 10.00 – 13.00 i Kulturhu-
set i Helsinge.

Åbningstalen holdes af Inge Walmar, 
der til den tid netop har forladt Gribs-
kov byråd, hvor hun som kulturud-
valgsformand i flere valgperioder har 
været en stor støtte for Kunstværkste-
derne.

 Efter ferniserigen er der kl. 14.00  
spisning for udstillerne med ledsagere 
i huset på Møllestien. Spisningen 
koster 75 kr., som betales sammen 
med deltagergebyret på 50 kr. til ud-
stillingen. Deltagerne i spisningen skal 
selv medbringe drikkevarer.

Tilmeldingen til spisningen skal ske 

samtidig med tilmelding til udstillin-
gen.

Ophængningen af udstillingen finder 
sted fredag den 2. maj fra kl. 10.00. 
Udstillerne opfordres til selv at med-
bringe en stige, og der udleveres snor 
og materiale til at fastgøre skiltene ved 
værkerne.

Lis Glidal, der har overtaget hvervet 
med at koordinere ophængningen 
efter Ragna List, har planer om at der i 
år skal være en tydelig adskillelse 
mellem de enkelte udstilleres værker.

Den sidste udstillingsdag er fredag 
den 16. maj. Nedtagningen af udstillin-
gen sker mandag den 19. maj.

Udstillingens plakat er lavet af Niels 
Verner Nielsen ud fra et maleri af Vivi 
Irene Christiansen med motiv fra Tis-
vildeleje..
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Maleriet, som er valgt som motiv til Kultur-
nattens plakat.

Bestyrelse

Lis Glidal, formand
Kløvermarksvej 7, Annisse N.
3200 Helsinge, Tlf. 48 79 64 24
E-mail: lisglidal@hotmail.com

Niels Verner Nielsen, næstformand 
Søkrogvej 10, Ramløse 
3200 Helsinge, Tlf. 48 71 28 48 
E-mail: nvn@grafisk.dk

Ditte Kirknel, kasserer
Ørekildevej 3, Ørby
3210 Vejby, Tlf. 48 70 68 00 
E-mail: finn-ditte@mail.tele.dk

Jan Hovald Petersen, sekretær
Himmerigshøj 10, Ramløse
3200 Helsinge, Tlf. 48 71 13 68
E-mail: jhovald@hotmail.com

Dorrit Valeur
Himmerigshøj 10, Ramløse
3200 Helsinge, Tlf. 48 71 13 68 
E-mail: dorritvaleur@hotmail.com

Dorrit Schiller
Dalenborgvej 13, 3200 Helsinge
Tlf. 48 71 16 05
E-mail: Dorrit.Schiller@mail.dk

Dorte Bjørndal 
Stationsvej 23, st., 3210 Vejby 
Tlf. 30 55 29 58

Suppleanter;

Jørgen Ingvorsen
Kildebakkegårdsalle 88
2860 Søborg

Kirsten Krogh Jensen
Sommerlystvej 47
3230 Gilleleje
Tlf. 48 30 01 30

Kontaktpersoner:
Grafik:
Else Haakonsson
Strølillevej 12, Strølille
3320 Skævinge
Tlf. 48 21 80 53 (Eft. 13.00) 
E-mail: grafik-maleri-esh@paradis.dk

Keramik:
Iben Witt Nielsen
Frederiksværksvej 122 
Ramløse, 3200 Helsinge 
Tlf. 48 71 26 52

Hanne Flyge 
Holtvej 11, 3230 Græsted 
Tlf. 48 39 48 58

Mairi Pedersen 
Tlf. 48 79 66 26

Jan Hovald 
Tlf. 48 71 13 68

Foto:
Niels Verner Nielsen 
Tlf. 48 71 28 48

Croquis/modeller:
Dorrit Valeur 
Tlf. 48 71 13 68

Portrættegning:
Ragna List 
Tlf. 48 79 57 48

Medlemsblad / Internet:
Niels Verner Nielsen
Tlf. 48 71 28 48
E-mail: nvn@grafisk.dk

Hjemmeside:
www.moellesti.dk

Møllestien 
åbner dørene 
i Kulturnatten

(Foto: Jan Stephan)

Kunstværkstederne åbner dørene i forbin-
delse med dette års Kulturnat i Helsinge.

De mange tusinde mennesker, som 
ventes at besøge Helsinges midtby i løbet 
af de fem timer. Kulturnatten varer, vil så-
ledes få lejlighed til at gøre en afstikker til 
Møllestien for at få en demonstration af 
nogle af de mange aktiviteter, der foregår 
i Kunstværkstederne.

Kulturnatten holdes fredag den 13. juni 
fra kl. 18.00 til 23.00. Det er Gribskov Er-
hvervsforening og Gadekærsforeningen, 
der arrangerer Kulturnatten i samarbejde 
med Gribskov kommune. Det er i øvrigt 
12. gang, der holdes Kulturnat i Helsinge.

Kunstværkstedernes medlemmer opfor-
dres til at aftale med de forretningsdri-
vende i Østergade, at de kan udstille i bu-
tiksvinduerne sådan som det er sket under 
tidligere kulturnætter. Aktiviteterne i Kunst-
værkstederne koordineres af Niels Verner 

Nielsen, der håber at det vil lykkes at lave 
et arrangement, der kan få Kulturnattens 
deltagere til at lægge vejen forbi Mølle-
stien.

Motivet til Kulturnattens plakat er i øvrigt 
lavet af en af Billedskolens deltagere, den 
10-årige Kristian Berg Andersen.

Kunstværkstedernes medlemmer får 
mulighed for at udstille i det tidligere 
ting- og arresthus i Fredensborg, der nu 
er omdannet til galleri.

Foreningen har truffet aftale om udstil-
ling fra den 30. oktober til den 5. novem-
ber. Der bliver plads til 13 udstillere, og 
hvis der melder sig flere interesserede, 
vil deltagerne blive valgt ved lodtræk-
ning. Lodtrækningen finder sted mandag 
den 26. maj kl. 19.00 i Kunstværkste-
derne. Her vil man også fordele vag-
terne i udstillingsperioden.

De medlemmer, der er interesseret i at 
udstille, kan tegne sig på den liste, der 
er lagt frem i huset, eller man kan hen-
vende sig til Lis Glidal, der står for det 
praktiske arrangement.

Det koster 300 kr. at deltage. Forenin-
gen står for ferniseringen, der finder 
sted fredag den 31. oktober kl. 13.00 – 
16.00.

Ophængningen af værkerne sker den 
30. oktober og nedtagningen den 5. no-
vember.

Galleri Tinghuset blev indrettet for et 
par år siden som et ”selvbetyjeningsgal-
leri”, hvor udstillerne selv sørger for alt 
det praktiske. Fængselscellerne står 
stort set som dengang de var i brug til 
deres oprindelige formål, og det er med 
til at give galleriet i speciel stemning. 
Nogle af Kunstværkstedernes medlem-
mer har allerede udstillet i det særpræ-
gede galleri Fredensborg.

Fængslende udstilling
Kunstværkstedets medlemmer får mulighed for at udstille i fængselscel-

lerne i det tidligere tinghus i Fredensborg

Forsøget med alene at bringe Møllestiens 
kalender på Internet-siden har vist sig ikke 
at være praktisk.

Kalenderen vil derfor igen blive bragt i 
medlemsbladet fra og med næste nummer, 
som udkommer til september.

Det forudsætter, at alle grupper eller en-
keltmedlemmer, der agter at benytte 

huset, i efterårsæsonen, meddeler det til 
Niels Verner Nielsen – tlf. 48 71 28 48 
eller e-mail nvn@grafisk.dk – i god tid 
inden afleveringsfristen for næste nummer 
af medlemsbladet den 15. august.

Det gælder perioden fra september og 
året ud.

Kalenderen vender tilbage
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To af håndværkerne, elektriker Carsten Hundborg og tømrer Michael Bech tager arbej-
det i øjesyn sammen med Arne Tonnesen fra kommunens bygningstjeneste.

Forbedret fra yderst til inderst
Den gennemgribende reparation af huset på Møllestien, der har stået på siden efteråret, er ved at være færdig

Huset på Møllestien fremstår i dag næsten 
som nyt efter den gennemgribende reno-
vering.

Det, der startede som en reparation af et 
utæt tag, blev til en grundig gennemgang 
af hele huset og en efterfølgende udskift-
ning og forbedring på alle de områder, 
hvor det viste sig at være nødvendigt.

Hele taget er således blevet udskiftet. 
Der er lagt nye tagsten og da de gamle 
tagsten var fjernet, viste det sig også nød-
vendigt at opsætte nye spær. Samtidig fik 
huset nye skorsten.

Isoleringen er blevet udbedret, og de 
gamle vinduer i gavlene og i køkkenet på 
førstesalen er udskiftet. Ligeledes er vin-
duet i det lille rum på førstesalen blevet 
afblændet af hensyn til isoleringen.

El-installationen er gået kritisk igennem 
og der er opsat nye kontakter næsten 
overalt. Dermed skulle el-installationen nu 
fungere efter forskrifterne.

Set udefra en den mest synlige ændring 
nok det nye vindfang. Som noget af det 
sidste arbejde på huset blev det gamle 
halvtag fjernet for at give plads for et vind-
fang med teglsten som det øvrige hus.

I disse dage er vindfanget ved at være 
færdigt. Håndværkerne mangler enkelte 
andre ting. Blandt andet skal husets sokkel 
forbedres, og der er ved at blive foretaget 

nogle kosmetiske ændringer på mur-
værket.

- Det blev et meget stort arbejde, men 
vi var nødt til at få det foretaget, selv om 
man kan sige, at det måske er sket fem 
år for sent, siger Arne Tonnesen fra 

Gribskov kommunes bygningstjeneste.

Arbejdet blev indledt i oktober. Overdæk-
ningen har betydet, at håndværkerne har 
kunnet arbejde vinteren igennem.
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Kommunens måske største kunstsamler 
har været på besøg i Kunstværkstederne.

Det er Gribskov kommunes Kunstråd, 
der havde henlagt sit møde i marts til Møl-
lestien. Forud for mødet var rådets med-
lemmer rundt i huset for at se stedets faci-
liteter, og de fik en orientering om de 
mange aktiviteter, der foregår på Mølle-
stien. Desuden har der arrangeret en lille 
udstilling med et udvalg af medlemmernes 
arbejder.

Kunstrådets formand, Thomas Frandsen 
sagde efter mødet, at det havde været in-
teressant at se huset, ikke mindst for de 
medlemmer af rådet, der ikke tidligere 
havde besøgt Kunstværkstederne.

- Vi prøver at komme rundt til steder, 
hvor der foregår noget kulturelt og krea-
tivt, og nu var turen kommet til Møllestien, 
fortæller Thomas Frandsen.

Kunstrådet blev oprettet i forbindelse 
med dannelsen af Gribskov kommune. 

Det skete som en fortsættelse af Græ-
sted-Gilleleje kommunes kunstudvalg, der 
rådede over en større kunstsamling. Sam-
tidig blev de kunstværker, som Helsinge 
kommune ejede, overdraget til Kunstrå-
det.

Kunstrådets hovedopgave er at stå for 
udsmykning af kommunale bygninger, og 
skal desuden arbejde for udbredelse af 
interessen for kunst.

Et udvalg af den kommunalt ejede kunst 
vil i øvrigt blive vist på en udstilling, der 
åbner i Kulturhuset i Helsinge en uge efter 
Kunstværkstedernes medlemsudstilling. 
Der er fernisering på Kunstrådets udstil-
ling den 24. maj.

Næste nummer af medlemsbladet udkom-
mer til september.

Materiale til bladet skal afleveres inden 
15. august til nvn@grafisk.dk

Kunstrådets formand, Thomas Frandsen betragter nogle af værkerne i Kunstværkste-
derne. I baggrunden rådets sekretær, Kirsten Drefeldt samt Gitte Romme.

Kunstsamlere 
på Møllestien

Gribskov kommunes Kunstråd besøgte Kunstværkstederne

Møllestien
tilbudt
litografisk
presse
Kunstværkstederne har fået et tilbud om 
at overtage en litografisk presse.

Det er et af resultaterne af Kunstrådets 
møde på Møllestien. Et af rådets medlem-
mer, Aage Schmidt formidlede tilbuddet 
fra en af sine gamle kunstnervenner, Her-
bert Møller. De to har kendt hinanden 
siden de i sin tid gik på Kunstakademiet i 
København, og Aage Schmidt vidste, at 
Herbert Møller var villig til at give sin vel-
tjente litografiske presse videre til andre, 
der kunne være interesseret i at beskæf-
tige sig med den gamle grafiske kunst.

Herbert Møller, der nu er 73 år, føler at 
han ikke længere har så mange kræfter til 
at håndtere de tunge litografiske sten.

Pressen er to meter lang og 80 cm bred. 
En halv snes litografiske sten følger med, 
og det betyder, at der kan trykkes i alle 
formater fra etiket- til plakat-størrelse.

Den gamle Leipziger-presse (for fagfolk 
har dette navn en særlig klang), er i sig 
selv et klenodie.

- Hvis den bliver stillet op på Møllestien, 
vil den blive en pryd for stedet. Den er et 
flot stykke værktøj, siger Herbert Møller.

Herbert Møller har tilbudt at instruere 
Møllestiens medlemmer i brugen af den 
litografiske presse. Han har i mange år 
undervist i bl.a. litografi på Kunstakade-
miet i København, hvor han også selv er 
uddannet under Søren Hjorth Nielsen og 
Holger J. Jensen på Grafisk Skole.

Litografi er fladtryk. Motivet tegnes med 
fedtholdigt kridt på den litografiske sten, 
en plansteben kalksten. Den fugtede over-
flade overvalses med farve, som kun 
binder på de bearbejdede partier.

Indvalsning af den litografiske sten ved en 
presse. Det er dog ikke denne presse, 
Kunstværkstederne har fået tilbudt.


