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Nye tider –  
nye kommuni-
kationsformer
af Pia Vestmar

Snart er det tid for den årlige gene-
ralforsamling, som afholdes den 
18. marts, og et af de emner, som 
bestyrelsen har ønsket drøftet, er en 
forenkling og forbedring af kommuni-
kationen i foreningen. Konkret bety-
der det, at medlemmerne fremover 
informeres om nye arrangementer 
gennem nyhedsbreve udsendt via 
e-mail, udgivet på foreningens hjem-
meside og opslået på opslagstavlen 
på Møllestien. Derved spares tryk-
ning af bladet og porto til distribu-
tion. Den største gevinst bliver dog 
den øgede fleksibilitet og aktualitet, 
idet det bliver muligt at planlægge 
arrangementer med kort varsel, når 
vi ikke længere er afhængige af et 
medlemsblad, der kun udkommer 
fire gange årligt. 

Der er sket rigtig meget på 
webfronten siden foreningen fik sin 

To af Møllestiens bestyrelsesmedlemmer har meddelt, at 
de ønsker at fratræde deres hverv. Det drejer sig om Dorrit 
Valeur og Jan Hovald Petersen (sekretær). 

Dorrit og Jan var medstiftere af foreningen tilbage i 
1997/98. Dorrit var med at starte fotorummet. Hun har 
udarbejdet plakater og været en vigtig kontaktperson for 
croquistegnerne. Senest har hun været med i etableringen af 
Månedens Kunstner. Jan var formand for foreningen i dens 
første år. Begge peger de på vigtigheden af at få nye, yngre 
kræfter ind i bestyrelsen. 

Jan Hovald Petersen har været primus motor for forenin-
gens overgang til en mere moderne kommunikationsform 
med øget brug af foreningens hjemmeside, internet og e-mail. 
Iflg. Jan er disse værktøjer også vigtige for en modernise-
ring af bestyrelsesarbejdet, men brugen af NYHEDSMAILS 
med aktuelle nyheder er først og fremmest et vigtigt tiltag til 
forbedring af nyhedsformidlingen, som i dag lider under den 
”tunge” redaktionsproces og de begrænsninger, der ligger 
i kun fire årlige udgivelser. Jan har selv i en årrække været 
redaktør af medlemsbladet og i de seneste 1,5 år været 
bestyrelsens repræsentant i redaktionen og ved bedre end 

hjemmeside, så efter planen erstat-
tes den gamle hjemmeside af en ny 
og mere tidssvarende hjemmeside, 
som foruden det indhold, vi allerede 
kender, får en række nye faciliteter. 
Eksempelvis vil medlemmerne frem-
over kunne kommunikere indbyrdes 
via hjemmesiden, ligesom de selv 
bliver i stand til at redigere deres 
personlige side – den vi i dag kender 
som galleri- og profilsiden.

Desværre er der ikke ressourcer 
til at satse på nyhedsformidling via 
både internet/e-mail og medlems-
blad, hvorfor dette blad sandsynlig-
vis bliver det sidste i rækken. Dog 
er hensigten, at der foreløbig skal 
udkomme ét blad årligt i forbindelse 
med indkaldelsen til den årlige 
generalforsamling, hvor der også kan 
vedlægges et girokort til indbetaling 
af kontingent.

nogen anden, hvor vanskeligt det kan være at sammensætte 
en avis, der skal være aktuel i tre til fire måneder. 

Jan er under vejs blevet opmærksom på, at der er med-
lemmer, som insisterer på ikke at bruge pc og internet – eller 
måske ikke mestrer den nye teknik, men man ikke kan holde 
udviklingen tilbage, så det må bestyrelsen finde en løsning på.

Forhåbentlig kan fornyelserne også medvirke til at til-
trække nye medlemmer og få yngre medlemmer til at deltage 
i bestyrelsesarbejdet. 

Der skal lyde en stor tak til Dorrit og Jan for deres store ind-
sats for foreningen.

To bestyrelsesmedlemmer 
takker af 
Pia Vestmar
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Første skridt til nyindretning af mørkekammeret
af Niels Verner Nielsen

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

Generalforsamling
Der indkaldes til den årlige generalfor-
samling den 18. marts 2010 kl. 19.00 
til ca. kl. 22.00
Generalforsamlingen afholdes i første 
kvartal hvert år med mindst 3 ugers skrift-
lig varsel. Kun medlemmer, der har betalt 
kontingent, er stemmeberettiget på gene-
ralforsamlingen. Brug det udsendte girokort 
til indbetalingen, eller indsæt beløbet på 
foreningens konto via Netbank. 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i 
hænde (skriftligt og gerne via e-mail) senest 

Mørket har sænket sig over fotoholdet
Det er sket, efter at vinduerne i mørkekam-
meret er gjort helt lystætte. Der er opsat 
plader, som har afhjulpet problemet med, 
at mørkekammergardinerne ikke helt kunne 
holde lyset ude, hvis solen skinnede uden-
for.

Afdækningen af vinduerne er første skridt 
til en nyindretning af mørkekammeret, som 
forhåbentlig bliver til gavn og glæde for 
det stigende antal medlemmer, der har vist 

interesse for at lave fotoarbejde på den 
traditionelle måde.

Tanken er, at arbejdspladserne med 
forstørrelsesapparater samles i lokalets 
ene side. Det vil give plads til, at der kan 
indrettes et mindre atelier og et sted at tørre 
film. Reprokameraet, der har stået ubrugt 
og ubrugeligt i mange år, skal derfor fjernes. 
Når bestyrelsen har besluttet, hvad der skal 
ske med reprokameraet, fortsætter arbejdet 
med nyindretningen af mørkekammeret.

7 dage før generalforsamlingen og vil blive 
offentliggjort på foreningens hjemmeside 
www.moellesti.dk. Alle valg og vedtagelser 
på generalforsamlingen skal ske ved simpel 
stemmeflerhed. 

Generalforsamlingen starter kl. 19.00 
med spisning, og efter generalforsamlingen 
afholdes der lotteri blandt de medlemmer, 
der HAR BETALT kontingent for 2010. Lotte-
riet byder igen i år på spændende præmier, 
f.eks. kunstbøger og kunstkort. Medlem-
merne er opfordres til at donere præmier.

Dagsorden ifølge vedtægterne 
1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning for det 

foregående år (regnskabsår)
3 Gruppernes beretning
4 Fremlæggelse af regnskab og budget
5 Fastsættelse af kontingent
6 Indkomne forslag*
7 Valg af bestyrelse**
8 Eventuelt

*Ad punkt 6 ønsker bestyrelsen at frem-
lægge følgende

”Bestyrelsen har i nogen tid haft planer om at 
forenkle foreningens kommunikation gennem 
øget brug af hjemmesiden og internettet, hvor-
for bestyrelsen nu foreslår, at der fremover kun 
udkommer ét årligt medlemsblad, men at der 
fremover udsendes elektroniske nyhedsbreve 
med løbende information til medlemmerne. Ny-
hedsbrevene udsendes løbende, når der er be-
hov for at rundsende dem”.

Forsiden indeholder flere oplysninger om den 
foreslåede omlægning, der forudsat generalfor-
samlings godkendelse sættes i kraft umiddel-
bart derefter. Der henvises også til referater fra 

bestyrelsesmøder og diverse artikler i medlems-
blade i 2008 og 2009.

**Ad punkt 7 

Der skal i år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer 
og 2 suppleanter. 

På valg er:

Kasserer Peter Christiansen blev sidste år 
valgt som ny kasserer – sidste år af en 2-årig 
periode – og er derfor på valg. Peter Christian-
sen modtager genvalg.

Bestyrelsesmedlem Dorte Bjørndal modtager 
genvalg

Bestyrelsesmedlem Dorrit Valeur modtager 
ikke genvalg

Suppleant Margrethe Hansen er på valg (2-årig 
periode)

Suppleant Hanne Svanberg formodes at over-
tage Jan Hovald Petersens post, idet Jan har 
ønsket at udtræde af bestyrelsen, derfor skal 
der vælges én suppleant for en 1-årig periode.



Februar måneds kunstnere
af Pia Vestmar

Ruth Hviid
Ruth bor i et ældre husmandssted med får, 
høns, kat og sin mand, Bent Foerlev, ved 
Firhøj - 3 km uden for Gilleleje.

Det var Bent, der satte Ruth i gang med 
at male, og det er blevet til mange maler-
ferier og -kurser i bl.a. Italien, Grækenland, 
Portugal, Frankrig og ikke mindst her-
hjemme på bl.a. Kunsthøjskolen på Ærø, 
Ulrik Hoffs malerskole i Ordrup og Billed-
skolen for Voksne i Gilleleje. 

Ruth maler mest med akryl på lærred: 
opstillinger, blomsterbilleder, mennesker, 
landskaber og senest hestebilleder og 
-portrætter på bestilling.

Bent Foerlev
Bent har formet, tegnet og malet så længe, 
han kan huske – ude og hjemme. Han har 
gået på akademiets maler- og billedhug-
gerskole, deltaget på flere croquis-hold og 
fået undervisning hos maleren Ulrik Hoff m.fl.  

På de mange rejser i Portugal, Frankrig, 
Italien, Grækenland, Tyrkiet er det blevet til 
et utal af akvareller og tegninger. Hjemme 
har Bent arbejdet med akryl, oliemaling, 
oliepastel, pastelkridt. Ofte har motiverne 
været mennesker – kroppe, stillinger, 
bevægelser – lige fra spinkel croquis, 
figurer i ler eller figurer hugget ud i træ-
stammer.

Ruth og Bent har udstillet i 
offentlige institutioner, kulturcen-
tre m.m. og har dannet male-
gruppen Kunst og Kage, som 
har til huse på Møllestien. De har 
eget atelier og galleri på Firhøjvej 
i Gilleleje.

Kunstnerne vil på ferni-
seringsdagen den 6. februar 
fortælle om deres billeder, hvad 
der inspirerer dem, og hvorfor de 
maler, som de gør.

Kunsthus i Tisvildeleje
af Pia Vestmar

Endnu et år er gået på Møllestien, og alt er stort set, som 
det plejer; men uden for går livet videre, og på netavisen 
Nordkysten.nu kunne man den 9. januar læse følgende: 
”Tisvilde huser mange kreative og innovative borgere. Hvor 
vil det være dejligt, om disse kræfter blev samlet under 
samme tag, så de kan inspirere hinanden og andre i form 
af udstillinger, foredrag, kurser og lignende tiltag. Et sådan 
kraftcenter vil tiltrække og generere kunstnerisk aktivitet, 
som også rækker ud over kommunens grænser. Det fastslår 
en gruppe af kunstnere, der nu tager initiativ til at få etable-
ret kunsthus i Hovedgaden 51”. 

Artiklen har fået et par positive kommentarer med på 
vejen. En læser skriver: ”Jeg syntes, det lyder som et rigtig 
godt tiltag. Syntes det ligeledes kunne være rart, hvis det 
også kunne være et sted for undervisning. Et sted hvor man 

kunne lære mere om at male, lave ler og andet, og hvor de 
nuværende kunstnere måske ville byde ind med undervis-
ning. Så ville huset blive et aktivt sted for både yngre, som 
ældre borgere”. 

Tænk jer, det er lige sådan et hus vi har!

Det undlod Inge Walmar da heldigvis heller ikke at gøre 
de mange fremmødte opmærksom på ved den stiftende 
generalforsamling den 12. januar 2010, efter at Møllestien 
var blevet nævnt adskillelige gange. En forening, der har 
til formål at oprette et kunsthus i Tisvildeleje (ejendommen 
Hovedgaden 51) vha. kommunale midler, midler fra diverse 
fonde og/eller private midler blev stiftet. Det bliver spæn-
dende at følge initiativets videre forløb.



I forbindelse med den nye kommunika-
tionsreform med øget brug af forenin-
gens hjemmeside (www.moellesti.dk), 
e-mail og nyhedsbreve skifter foreningen 
redaktør, så det igen bliver Niels Verner 

Forårsudstilling 2010
af Pia Vestmar

Årets forårsudstilling i Kulturhuset i Hel-
singe løber fra 26. april, hvor vi hænger 
op, indtil 9. maj, hvor vi tager vores vær-
ker ned. Der er planlagt fernisering tirs-
dag den 27. april 2010 kl. 17.00 til 19.00, 
hvor der vil blive trukket lod om en 
række af de udstillede værker. Lis Glidal 
hører derfor gerne hurtigst muligt fra 
kunstnere, der vil donere et værk til for-
målet. Lodsedlerne kommer til at koste 
kr. 5,- pr stk. /5 stk. for kr. 20,-.

Blå væg
Som tidligere nævnt skal der igen i år 
hænge en fælles kollage på den store 
bagvæg. Formatet bliver igen 50 x 50 
cm. Temaet er frit, men farverne skal 
være BLÅ og HVID. Kunstnerne skal i år 
selv købe lærreder – og helst hos Sø-
strene Grene, så de bliver så ens som 
muligt. Lærrederne må ikke rammes ind.

Det koster kr. 100,- at deltage i udstillin-
gen. Tilmelding til såvel udstillingen ge-
nerelt som til ”blå væg” skal ske til Lis 
Glidal på e-mail: lisglidal@hotmail.com 
eller telefonisk: 48 79 64 24 senest 27. 
marts.

Aftenarrangement i 
udstillingens anden uge?
Sidste år havde vi besøg af Viggo Bent-
zon ved et aftenarrangement i løbet af 
udstillingen. Et aftenarrangement giver 
os mulighed for at få omtale af udstillin-
gen i Ugeposten i yderligere en uge og 
dermed flere besøgende. Hvis der er in-
teresse for det, kan der også denne 
gang arrangeres et aftenarrangement, 
men det forudsætter, at udstillerne bliver 
enige om, hvad der skal foregå. Emnet 
kunne evt. tages op under spisningen før 
generalforsamlingen.

Kalender / aktiviteter
Februar

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

Lør. kl. 13.00  Kunstnerne fortæller om deres virke.

Ultimo februar Opfølgning på ”Flyv med Flügger”. 
Hold øje med hjemmesiden.

Marts

Lør/Søn 6/7 kl. 12-16 Månedens kunstner: Malegruppen Mal og spræl 
Der kommer mere herom på hjemmesiden.

Tors 18. 19-   Generalforsamling på Møllestien.

Lør. 27 Sidste frist for tilmelding til forårsudstillingen til Lis Glidal.

April

Man 26.  kl.18-20 Ophængning til forårsudstillingen i Kulturhuset.

Tirs 27.  kl. 17-19 Fernisering i Kulturhuset med lotteri.

27. apr – 8. maj        Medlemmernes forårsudstilling i Kulturhuset er åben i biblio-
tekets åbningstid.

Maj

Lør 8. kl. 13-14

 

Forårsudstillingen i Kulturhuset slutter. Nedtagning af kunst-
værkerne. Der kommer mere herom på hjemmesiden.

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

Hvis du synes, at kalenderen i dette nummer af medlemsbladet er lidt tom, så er forkla-
ringen, at bestyrelsen har mistet motivationen efter de mange aflyste arrangementer i ef-
terårets og vinterens løb. Hvis vi vil have cafeaftener, undervisning, udstillinger m.m., så 
må vi bakke op om bestyrelsens initiativer. Bestyrelsen efterlyser ideer til arrangementer, 
som et bredt udsnit af medlemmerne kunne have lyst til at deltage i.

Heldigvis er der masser af aktiviteter i grupperne.

Faste aktiviteter på Møllestien

Mandag kl. 9 – 15 Malegruppe

Kalenderen er kun vejle-
dende, så check med kon-
taktpersonerne, hvis du øn-
sker 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

Kommende udstillinger

Medlemsudstilling. Kulturhuset Helsinge apr/maj

Rengøring af stue og køkken

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

Nyhedsformidlingen vender tilbage til Niels 
Verner Nielsen
Jan Hovald Petersen

Nielsen, som varetager nyhedsformidlin-
gen. Niels Verner Nielsen er som bekendt 
”fadder” til den eksisterende hjemmeside, 
men har varslet, at en ny og endnu bedre 
er på vej. 

Den afgående redaktion af medlems-
bladet, Hanne Aagaard Jensen og Pia 
Vestmar, der tiltrådte på et tidspunkt, 
hvor foreningen stod uden redaktion, 
har fungeret i halvandet år og fratræ-
der i forbindelse med nærværende 
medlemsblad. En stor tak for denne 
indsats skal lyde fra ”den gamle redak-
tør” og fra bestyrelsen! 


