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Kursen for 
Kunstværkstederne 
blev ikke justeret – 
snarere præciseret!
Jan Howaldt Petersen

På generalforsamlingen i marts blev det 
diskuteret, hvor centralt medlemsskabet 
er for foreningens arkiviteter, herunder 
også ved deltagelse i interne kurser og 
foredrag.

1: Diskussionen: 
Det blev diskuteret, om foreningen selv 
skulle afholde åbne kurser, som det 
er nævnt i formålsparagrafferne og/
eller i grupperne, som det allerede er 
tilfældet, f.eks. i Grafikken. Det centrale 
spørgsmål er dog, om der i fremtiden 
kan deltage ikke-medlemmer i kurser 
og foredrag. 

Foreningen afholder cafémøder med 
en foredragsholder udefra. Bestyrelsen 
synes som helhed, at der i forårs- og 

efterårsmånederne skal være sådanne 
gode samlende initiativer – typisk 
afholdt som cafémøder.

Men egentlige kurser – dvs. forenin-
gens afholdelse af oplæringskurser har 
endnu ikke været arrangeret af besty-
relsen. På generalforsamlingen blev der 
især fokuseret på: 
- Medlemsskab, når man enten 

deltager i cafemøder eller egentlige 
kurser over flere gange/dage/uger. 

- Foredragsholder udefra f.eks. en 
underviser fra en kunstskole o.l.

- Konkurrence med de lokale under-
visningsinstitutioner såsom FOF m.fl. 

Flere medlemmer gav på generalfor-
samlingen udtryk for, at man bør være 
medlem for at deltage i kurser afholdt 

på/af Møllestien 3, dvs. at man gerne 
må deltage i et kursus eller møde, 
hvis man inden for en eller et par uger 
melder sig ind i foreningen. Der henvi-
ses til referat fra generalforsamlingen på 
foreningens hjemmeside (www.moel-
lesti.dk).

Foredragsholderen behøver jf. dis-
kussionen på generalforsamlingen ikke 
være medlem, fordi man gerne vil have 
inspiration udefra – måske for midler 
betalt af en gruppes medlemmer eller af 
foreningen generelt. 

Den vigtige faktor: ikke at konkur-
rere med de professionelle undervi-
seres kurser synes ikke at blive noget 
problem, når det som nævnt kræves, 
at deltagerne skal være medlem af 
foreningen. 

2: Konklussioner fra bestyrelsens 
møde i april/maj:
Bestyrelsen behandlede på bestyrelses-
mødet før ferien de indkomne svar fra 
generalforsamlingen, og der var bred 
enighed om, at kursen ikke skulle juste-
res ret meget – der skulle snarere ske 
en information og præcisering af forhol-
dene omkring det at afholde kurser og 
foredrag i forenings- eller grupperegi. 
Konklusionen er: at man skal være 
medlem for at deltage i interne kurser. 
Foredag og caféaftener kan anses for 
mere åbne, idet der her kan inviteres 
ikke-medlemmer – måske med det sigte 
at skafe nye medlemmer.

3: Grupperne:
Foreningen har som bekendt et antal 
arbejdsgrupper: Maleholdet, Kunst & 
Kage,  Mal og Spræl, Grafik, Portræt-
tegnerne, Keramikgruppen, Stenværk-
stedet og Fotogruppen, som selv kan 
arrangere foredrag eller kursus med en 
ekstern underviser. Evt. kursusgebyr 
betales af gruppen selv – der kan dog til 
visse formål opnås bidrag fra foreninges 
fælles midler, hvis bestyrelsen bevilger 
støtte dertil. Centralt i konklusionen står 
altså, at deltagere i sådanne aktiviteter 
skal være medlemmer af foreningen.
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@www.moellesti.dk

Bestyrelse

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

Peter Christiansen, kasserer 
Bragesvej 36, 3210 Vejby 
Tlf. 48 70 98 32 
Mail: peter211@get2net.dk

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

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

Hanne Aagaard Jensen 
Gl. Frederiksborgvej 3,  
3200 Helsinge. Tlf. 48 79 43 18 
Mail: hanne@aagaardjensen.dk

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

Jørgen Ingvorsen 
Kildebakkegårdsalle 88, 
2860 Søborg. Tlf. 30 33 06 54 
snig_reoj_dk@msn.com

Margrethe Hansen, suppleant 
Tlf. 48 70 29 20

Hanne Svanberg, suppleant 
Tlf. 48 78 38 80

Kontaktpersoner

Grafik: 
Else Haakonsson 
Tlf. 48 21 80 53 
Mail: grafik-maleri-esh@paradis.dk

Keramik og portrættegning: 
Iben Witt Nielsen. Tlf. 48 71 26 52

Kunst og kage: 
Bent Foerlev. Tlf. 49 71 84 05

Malergruppe - mandag: 
Lis Glidal. Tlf. 48 79 64 24

Malergruppe - torsdag: 
Birthe Strøby Schact.  
Tlf. 48 79 73 28

Mal og spræl 
Hanne Stender. Tlf. 27 62 47 24

Foto og Møllestiens hjemmeside: 
Niels Verner Nielsen 
Tlf. 48 71 28 48 
Mail: nvn@grafisk.dk

Medlemsblad: 
Jan Hovald Petersen   
jhovald@hotmail.com

Pia Vestmar   
pia@vestmar.dk

Layout: 
Hanne Aagaard Jensen 
hanne@aagaardjensen.dk

Månedens kunstner
af Dorrit Valeur

Som noget nyt kan interesserede medlem-
mer nu arrangere egne udstillinger – alene 
eller sammen med andre medlemmer på 
Møllestien.

Ideen er, at der den første weekend i 
måneden skal være en Månedens Udstil-
ler, som udstiller i huset. Udstillingen, der 
skal hænge på Møllestien i en uge, tages 
ned søndag ugen efter, så der er ryddet op 
og gjort plads til malehold mv. den efter-
følgende mandag. Åbningstiden skal altid 
være kl. 12-16. Hvis udstilleren ønsker det, 
må der også gerne holdes åbent i den efter-
følgende weekend.

Det primære formål med dette tiltag er, 
at medlemmerne får mulighed for at vise, 
hvad de laver, ”øve sig” i opsætning af en 
afrundet udstilling samt opnå erfaring i kom-
munikation til pressemedier etc. 

Bestyrelsen har udarbejdet en ’køreplan’, 
så arrangementet bliver overkommeligt for 
evt. begyndere.  Den udsendes efter tilmel-
dingen.

Det sekundære formål er at vise, at der 
sker noget på Møllestien, og at vi får pres-
sedækning i hvert fald én gang om måneden.

”Folk” skal vide, at den første weekend  i 
måneden sker der noget på Møllestien, så 
det er en god ide at lægge vejen forbi.

Praktiske oplysninger
Kontaktpersoner for ”månedens udstiller” er 
Hanne Aagaard Jensen og Dorrit Valeur.
Tilmeldingen, der er bindende, sendes til 
Dorrit Valeur (dorritvaleur@hotmail.com). 
Hvis flere ønsker at udstille samme week-

end, bliver det ”efter først til Møllestien 
princippet”.

- Udstillingen annonceres på foreningens 
hjemmeside og i medlemsbladet.

- Udstilleren står selv for hele arrangementet, 
dvs. publicering af udstillingen i pressen og 
invitation af gæster til fernisering, ophængning, 
nedtagning etc.

- Ophængningen kan ske torsdag/fredag inden 
udstillingen.

- Åbningstiden er altid kl. 12-16, både lørdag 
eller søndag.

- Udstillingen hænger i en uge.

- Nedtagningen sker senest efterfølgende 
søndag.

- Der kræves nøgle til huset for at holde 

udstilling. Den kan købes hos Lis Glidal.

Bestyrelsen håber, at rigtig mange vil følge 
trop og være med til at gøre Møllestien til 
stedet, hvor ”godtfolk” mødes den 1. week-
end i måneden – ved selv at udstille, men 
også ved at møde op til de øvrige medlem-
mers fernisering. Foreningen er den glade 
giver af  2 flasker vin til ferniseringen.

Af hensyn til ”månedens kunstner” er 
det er vigtigt, at malerier, tegninger etc. er 
nedtaget fra malerummets vægge senest 
onsdag aften før udstillingsdatoerne (se 
kalenderen på bagsiden), så der kan hænges 
op til udstilling torsdag/fredag.

Oktober måneds kunstner 
Hans Laurits Jørgensen bliver den første 
”månedens kunstner”

”Jeg har malet i fire år og lader mig inspirere 
af alt muligt. Jeg maler gerne to til tre billeder 
efter samme ide, før jeg afsøger nye veje. Jeg 
maler med akryl og veksler mellem pensel og 
spartel, som det nu passer.” 

Grillaften
Der blev traditionen tro afholdt grillaften på 
Møllestien lørdag den 29/8, og 10 
medlemmer mødte op. Det er vigtigt, at vi af 
og til mødes til uforpligtende samvær på 
Møllestien. Først og fremmest fordi det er 
godt for sammenholdet, men sandelig også 
fordi der ved disse uformelle 
sammenkomster altid kommer ideer og 
forslag på bordet – nogen gange så gode, at 
de udmønter sig i konkrete arrangementer. 
Årets grillaften var ingen undtagelse. Her 
barslede Hans Laurits Jørgensen med ideen 
til maletemaet ”Flyv med Flügger” – med 
overraskelser, som går i luften den 21-22/11. 



Årets udstillinger
af Pia Vestmar

Nyt æresmedlem
af Lis Glidal

På generalforsamlingen blev Ditte 
Kirknell udnævnt til æresmedlem af 
foreningen. Ditte har været medlem 
af forningen næsten siden starten og 
et særdeles aktivt medlem på mange 
fronter. Hun har været primus motor for 
cafeaftenerne og ved en spændende 
cafeaften sidste år fortalte hun om sit liv 
og virke, bl.a. hvordan hun begyndte at 
tegne og male samt om sin og familiens 

mange rejser, hvor Ditte har 
hentet megen inspiration.

Foreningens medlemmer 
har i alle årene nydt godt af 
Dittes gæstfrihed i Ørby og i 
de senere år også i familiens 
hus i Spanien, hvor døren altid har stået 
åben for os. 

Ditte har altid trådt til, når der var 
brug for en hjælpende hånd, og har i 

Foreningen har med succes afholdt to 
udstillinger i 2009.

Forårsudstillingen 
Tirsdag den 28. april var der atter fernise-
ring i Kulturhuset i Helsinge. Denne gang 
med dans og musik og deltagelse af over 
30 medlemmer. Igen i år var der tale om en 
særdeles alsidig udstilling, hvor samtlige 
husets værksteder var repræsenteret.

Som noget nyt var det i år muligt at 
aflevere et værk i formatet 50 x 50 cm til 
ophængning i en fælles kollage. Ophæng-
ningen af kollagen stod bestyrelsen for, og 
selvom værkerne var så forskellige som de 
overhovedet kunne blive, hvad angår mate-
rialer, farver og stilarter, så var det færdige 
resultat meget imponerende og viste klart, 
hvor bredt foreningen spænder.

Onsdag aften havde bestyrelsen inviteret 
kunstneren Viggo Bentzon inden for til en 
snak om de udstillede værker. Interessen 
var stor både udefra og fra udstillernes side.

Viggo Bentzon indledte med at kalde 
os en flok amatører, men skyndte sig at 
definere begrebet ”amatør” (stammer fra 
det latinske – amare =elske), og begav sig 
så ud i salen, hvor rigtig mange værker fik 
et par ord med på vejen. Det blev til mange 
ord i aftenens løb – ris og ros blandet med 
anekdoter og opbyggelige historier. En 
lærerig aften, som Viggo Bentzon afsluttede 
med en gennemgang af en række bøger, 
som han selv finder uundværlige for en bil-
ledkunstner.

Efterårsudstillingen 
Fredag den 28. august var der fernisering i 
Tinghuset i Fredensborg, hvor 16 af forenin-
gens medlemmer udstillede.

Ud over selve ferniseringen, hvor udstil-
lerne hver især havde stået for udsendelse 
af invitationer,  var der ikke planlagt andre 
arrangementer, og der mødte derfor heller 
ingen op til den ugentlige ”aftendag”, hvor 
der normalt er aftenåbent i Tinghuset, og 
hvor No Widing, som er husets administra-
tor, kigger ind og fortæller om huset.

Besøgstallet på ordinære udstillingsdage 
var i år større end sidste år og rundede 100, 
hvilket iflg. No Widing er gennemsnittet for 
arrangementer som vores.

mange år stået for traktemen-
tet til generalforsamlingen. I de 
seneste tre år har Ditte funge-
ret som foreningens kasserer – 
et hverv hun pga. sygdom har 
måttet trække sig fra. 

Dittes optimisme og gode humør har 
altid præget stemningen på Møllestien, 
og det håber vi, at det bliver ved med 
fremover.



Kalender / aktiviteter
September

Lør 19. kl. 11 – ca. 15 Spartelmaling med Lis Glidal. Tilmelding: 48716424

Oktober

Lør/Søn 3/4 kl. 12 –16 Månedens Kunstner, Hans Laurits Jørgensen  
har fernisering på Møllestien

Man 12. kl. 19  – 21.30 Caféaften med Kunstner Olav Johansen med malerier og 
keramik

November

Lør/Søn 31/1 kl. 12 –16 Månedens Kunstner: ledig - oplyses på hjemmesiden  
– fernisering på Møllestien

Man 9. 19 – 21.30 Caféaften: Art Money – lær hvordan du bruger denne 
betalingsform med Art Money -’opfinderen’, kunstneren  
Lars Kræmmer.    Tilmelding til Lis: 48716424

Tors 12. Kl. 19 – 21.30 Julecafé med julegløg og keramik. Vi forsøger at lave 
spændende julekeramik, som senere vil blive brændt med 
hjælp fra Hanne Flyge.  Tilmelding til Lis: 48716424

Lør/Søn 21/22 kl. 10 – 16 FLYV MED FLYGGER  – Pris kr. 100,- (maks. 10 deltagere) 
Tilmelding til Lis: 48716424 senest 2/11

December

Lør/Søn 5/6 kl. 12 –16 Månedens Kunstner: ledig - oplyses på hjemmesiden  
– fernisering på Møllestien

Februar

Lør/Søn 6/7 kl. 12 –16 Månedens Kunstner, Ruth Hviid og Bent Foerlev  
– fernisering på Møllestien

Caféaften med Ruth Hviid og Bent Foerlev

Nov, Dec, Jan, Mar, Apr og Maj er posten som Månedens Kunstner endnu ledig. 
Tilmeld dig hos Dorrit Valeur (dorritvaleur@hotmail.com).

Faste aktiviteter på Møllestien

Mandag kl. 9 – 15 Malegruppe

Kalenderen er kun 
vejledende, så check med 
kontaktpersonerne, hvis du 
ønsker at deltage.

Tirsdag kl. 13 – 16.30 Keramik

kl. 13 – 16.30 Kunst og kage

Onsdag kl. 9.45 – 11.30 Portrættegning

Torsdag

kl. 12.30 – 17

kl. 10 – 15

Mal og spræl i stort format

Malegruppe

Rengøring af stue og køkken

Datoer for rengøring af stue og køkken findes på opslagstavlen på Møllestien.

Flyv med Flügger
af Pia Vestmar

Ved årets grillaften barslede Hans Laurits 
Jørgensen og Lis Glidal med ideen til en 
helt ny weekend-event på Møllestien. Vi 
mødes lørdag den 21. november kl. 10 
til fælles morgenbord. Deltagerne skal 
selv have pensler (små og store) og 
spartler med – alt andet er der sørget for.

Tema: Flyv med Flügger.

Instruktører: Hans Laurits Jørgensen og 
Lis Glidal.

Varighed: Lørdag og søndag 10-?

Pris: kr. 100,- pr. deltager for begge 
dage.

Desværre er deltagerantallet begrænset 
til 10 personer, så tilmelding til Lis er 
nødvendig.

Husk frokostpakke!

Intern kommunikation
Foreningen har en hjemmeside – www.
moellesti.dk – og mange af foreningens 
medlemmer bruger den allerede til at holde 
sig opdateret – så godt, som det nu lader 
sig gøre, for den er ikke altid ført ajour.

Vi har også et medlemsblad, der udkom-
mer 4 gange årligt. Vi bruger mange penge 
på at trykke bladet, og endnu flere på at 
distribuere det. Alligevel er det ikke i til-
strækkelig grad lykkedes at holde medlem-
merne orienteret om foreningens aktiviteter.

Jan Hovald Petersen tog  i august 2008 
hul på debatten om en gradvis overgang til 
øget brug af elektroniske løsninger. Det gav 
ikke anledning til indvendinger fra medlem-
mernes side, så måske er tiden inde til at 
finde en ny kommunikationsmodel; men 
inden vi lægger os fast på en løsning, er 
det vigtigt at vi får at vide, hvor mange 
medlemmer, vi ikke kan nå ad elektronisk 
vej. Derfor......

HVIS DU IKKE HAR EN E-MAIL-ADRESSE 
OG/ELLER IKKE HAR ADGANG TIL 
INTERNETTET, VIL VI MEGET GERNE 
HØRE FRA DIG. 

Vi hænger en seddel op på Møllestien, som 
du kan skrive dig på, eller du kan kontakte 
Pia Vestmar på tlf. 48 70 22 06.

Forårsudstilling 2010
Vi skal selvfølgelig også have en medlemsudstilling i foråret 
2010. Den afholdes fra 26. april til 9. maj i Kulturhuset i Hel-
singe og forhåbentlig igen med deltagelse af rigtig mange 
af foreningens medlemmer.

Selvom der endnu ikke er mange fakta om selve udstil-
lingen, så står én ting dog fast: Der skal hænge en fælles kol-
lage på den store bagvæg. Formatet bliver igen 50 x 50 cm, 
temaet er frit, men farverne skal dette år være BLÅ og HVID.


