Maj 2017 Information til medlemmerne
Redaktion
Eva Top
Steen Grenbom

Fra bestyrelsen:

Aktivitetsgruppen
Bestyrelsen har valgt følgende til aktivitetsgruppen, som står for arrangementer og
opgaver i huset.
Ansvarlig for udvalget er Anne Rambæk.
Udvalget er sammensat af Anne Rambæk, Bente Krog, Eva Top, Hans Jultved, Sonja
Ekkenberg.

Oversigten over ansvarsområder for bestyrelsen er vedlagt denne meddelelse som en
selvstændig fil: Se fil Bestyrelsen2017Ansvarsområde.pdf.

Event:

Forårsudstilling - nedtagning af billeder
Nedtagning af billeder fra forårsudstilling er den 13. maj fra kl. 10 til kl. 12.
Har ud du ikke selv mulighed for at komme – kontakt Susanne Strøjberg på mail:
susanne@stroeyberg.com

20 års jubilæumsfest i huset
Huset fejrer 20 års jubilæum fredag, den 26.maj 2017.
Vi mødes på torvet, den 26.maj 2017 kl. 10, hvor vi gør reklame for huset. Vi har lånt
en bod, og nogle medlemmer tager staffeli og grej med og maler, mens andre snakker
med folk.
Derefter bliver der fælles frokostfest for medlemmer fra kl. 13:00 i huset.
Prisen for maden: 110,- kr. pr. deltager.

Drikkevarer giver foreningen.
Tilmelding til Sonja på mobil 24480976 – gerne på SMS eller email:
moellestikunst@yahoo.dk, senest tirsdag, den 23.maj.

Kulturnatten i Helsinge
Bestyrelsen har tilmeldt kunstværkstederne Møllestien til kulturnat 2017 i Helsinge
bymidte fredag, den 2. juni. Har du ideer til aktiviteter på dagen er du meget
velkommen til at kontakte Anne Rambæk eller andre i aktivitetsudvalget.

Fra pressen:
Kilde: Ugeposten, den 25. april 2017:
http://gribskov.lokalavisen.dk/moellestiens-kunstnere-fejrer-20-aar-med-stor-jubilaeumsudstilling/20170420/artikler/704209844/2239.

Møllestiens kunstnere fejrer 20 år med stor
jubilæumsudstilling
HELSINGE Lørdag d. 29. april kl.13 åbnes dørene for Kunstværkstederne Møllestiens forårsudstilling, som
samtidigt er en 20 års jubilæumsudstilling.
Ferniseringen bliver festlig og farverig, lover de lokale kunstnere, og det bliver kulturudvalgsmedlem Ulla
Dræbye (A) der åbner udstillingen i Kulturhuset i Skolegade, Helsinge.
Ferniseringen varer to timer til kl.15, og hele udstillingen varer frem til d. 13. maj - i hele perioden i
bibliotekets åbningstid.
Kunstværkstederne, der har til huse på Møllestien 3 i Helsinge, blev oprettet i 1997 af en række lokale
kunstnere på initiativ af Inge Walmar, daværende formand for kulturudvalget i Helsinge Kommune. Siden da
har husets og dets mange aktiviteter bidraget til det lokale kulturliv.
“Det er bare sådan med kunst og kreativitet, at det er en helt anden verden. Et fristed. En verden hvor du
udvikler noget du ikke finder andre steder - og det er uvurderligt. Derfor håber vi selvfølgelig også at bidrage
med det de næste tyve år”, siger Eva Top fra Kunstværkstederne på Møllestien, der starter med at fejre de
første tyve år 29. april kl.13.00 i Kulturhuset i Helsinge.
Gisli

Kilde: Frederiksborg Amts Avis, den 29. april 2017 anden sektion side 23:

Kunst i frygt og forventning
20 ÅR: Kunstværkstederne fejrer 20 års jubilæum - mens mørke skyer trækker sig sammen.
HELSINGE: Mens Møllebakkeprojektet tager form, venter »Kunstværkstederne« i spænding, frygt og forventning.
Kunstnernes hus ligger nemlig lige midt i det, der skal være Helsinges nye bydel. Faktisk ligger huset meget
centralt på det, der bliver et strøg, en slags akse fra gadekæret til rådhuset.
- Vi ønsker meget, at kommunen kan se en fremtid for os her i huset.
Sådan lyder det fra Jan Hovald Petersen. Sammen med sin kone var han med til at stifte Kunstværkstederne,
mens Inge Walmar var formand for kulturudvalget og kunne se ideen med et centralt kreativt sted i Helsinge.
I år kan Kunstværkstederne fejre 20 års jubilæum - det sker med en stor udstilling, der åbner lørdag. Men det sker
også i skyggen af en truende flytning.
- Vi frygter vi kun har et halvt år tilbage - hvis huset sælges og inddrages til noget andet, eller hvis det skal rives
ned. Men vi håber på, at vi kan blive, siger Jan Hovald Petersen.
Han har trommet flere af husets bestyrelsesmedlemmer sammen denne formiddag: Steen Grenbom, der er
kasserer, Eva Top, medlem af bestyrelsen og sekretær og Sonja Ekkenberg, der er formand for bestyrelsen. De er
alle udøvende kunstnere i huset - sammen med de cirka 100 øvrige medlemmer af foreningen.
I huset på Møllestien males der, der drejes keramik, stentøj, her er ovne, værksteder til grafik og foto med
meget mere. Kunstnerne har i den grad indtaget det røde murstenshus, som har masser af sjæl - og de vil være
meget kede af at flytte.
Denne formiddag er en større gruppe allerede i gang - der er adgang til huset alle ugens dage og alle timer af
døgnet - medlemmerne har simpelthen deres egen nøgle.
Nøglen er bekostet af det kontingent, de betaler, som også går til den indvendige vedligeholdelse. Gribskov
Kommune betaler varme og el samt står for det ydre, og her gennemgik huset en større renovering for seks år
siden og står meget flot og velholdt.
For det kontingent, medlemmer betaler, er der ikke mulighed for at købe stedet og helt på egen hånd drive det.
Huset på Møllestien 3 rummer i dag grafikværksted med trykvalser, tegne- og malerum, møderum, keramikrum og to ovne, mørkekammer. Udover Kunstværkstederne Møllestien benyttes villaen også af K51 fra
Tisvildeleje og Gribskovmalerne.

Lys og sjæl
Foreningen af kunstnere i værkstederne har flere årlige arrangementer, der trækker andre borgere til - det
drejer sig blandt andet om de to årlige udstillinger, men også om cafeaftener og fester. Inde bag de røde mursten er der hele
tiden gang i kurser, tværfaglig udveksling, croquis og meget mere.
Og alle er velkomne, understreger gruppen. Fra 18 ar og opefter.
Her er pensionister men også mange, som arbejder, og har mulighed for at benytte huset efter arbejdstid.
- Det er et dejligt sted, et hus med lys og sjæl, lyder det fra den samlede gruppe. Gruppen kan ikke afvise en
genhusning - men de vil være kede af det.
- Og det kommer selvfølgelig an på hvor, siger Jan Hovald.
- En kælder for eksempel ville ikke være ideelt.
Gruppen er i kontakt med kommunen og håber, der måske kan komme en løsning, hvor et fremtidig
beboelsesområde kan bygge eksempelvis et forsamlingshus eller festlokale i forlængelse af Kunstværkstederne, så
stedet kan bevares.
- Vi fornemmer, at der fra kommunens side er et ønske om at bevare huset, siger Eva Top, som er en af dem,
der har kontakten til administrationen.
- Det er helt klart det bedste af de huse, der ligger her. Kunstværkstederne er i dag nabo til blandt andet Det
grønne Hus og Frivilligcentret, som formentlig også skal finde nye væresteder, når Møllebakken projektet
realiseres.
Villaen er opført i 1922 og ligger på det sted, hvor proprietær Niels Jonas Rundin i 1863 byggede Helsinge
mølle, nemlig bag den store gård, Toglerupgård.
Sammen med møllen blev drevet korn- og foderstofforretning. Møllen blev nedrevet i 1966.
Huset har en tilbygning, hvor keramikernes ovne i dag er - så det er muligt, at villaen engang har været bolig
for møllemesteren.
- Huset har helt klart arkitektoniske værdier, lyder det fra gruppen.
- Måske rev man den slags ned for 15 år siden - men det gør man vel ikke mere?
Der er fernisering på 20 års jubilæumsudstilling i Kulturhuset i Helsinge lørdag klokken 13-15.
mikk
Kilde: Frederiksborg Amts Avis, mandag den 1. maj 2017 anden sektion side 17:

Udstilling kommer vidt omkring
JUBILIEUM: 20 kunstnere fra det truede værksted Møllestien medvirker i en jubilæumsudstilling i Kulturhuset.

HELSINGE: En kvinde i et bur - måske inspireret af Jussi Adler-Olsen-krimien - en techificeret torso. Rockpoeten Jim Morrison i forskellige farver - ideen hentet fra Andy Warhols Marilyn Monroe-plakat. Kystmotiver,
portrætter, keramik og inspiration fra bade Færøerne og Fifth Avenue i New York.
Man kommer vidt omkring på Kunstværkstederne Møllestiens 20 års jubilæumsudstilling, som åbnede lørdag i
Kulturhuset i Helsinge. Det er ikke motiver fra den nærmeste omegn, der præger udstillingen skønt netop

nordkystens landsskaber og natur i snart flere hundrede år har trukket markante kunstnere til området.
- Udstillingen viser et meget bredt udvalg og illustrerer at Møllestien 3 har plads til alle, professionelle kunstnere og de som har det som hobby, siger bestyrelsesmedlem Anne Rambæk, der selv udstiller raku brændt
keramik.

Pænt fremmøde
23 af de omkring 100 medlemmer af sammenslutningen er repræsenteret på jubilæumsudstillingen. Nogle har
været med siden starten for 20 år siden, andre er nyere. Således har Anne Rambæk, der bor i Gilleleje kun været
med i halvandet år Hun meldte sig, da hun så en notits i avisen om stien.
Omkring 65 mødte frem til lørdagens fernisering, hvor man måtte undvære formanden for bestyrelsen Sonja
Ekkenberg, da hun samtidig udstiller på Skandinaviens største kunstmesse Art Nordic i København. Ferniseringen
bød udover kunsten på væggene også på taler fra bl.a. byrådsmedlem Ulla Dræbye (S) og musikalske indslag med
bl.a. en sang i anledning af 20 års jubilæet, der beskrev livet i huset på Møllestien 3, som foreningen nu risikerer at
miste i forbindelse med byggeplaner for området.

Kystmotiver fra Hornbæk
Kunstnerne mødes i huset og arbejder med deres værker og holder café, kurser og arrangerer udflugter. Huset
tæller således flere grupper, bl.a. portrætmalerne, som mødes hver onsdag formiddag og har der egen lille del af
udstillingen i Kulturhusets sideskib.
Mange af de omkring 100 kunstnere er fra Gribskov kommune, men mange er også bredt over det meste af
Nordsjælland. Det lokale er samlingspunkt for det sociale, men altså ikke nødvendigvis for de motiver som
kunstnerne arbejder med. - Der er lidt kystbilleder fra Christian Saxo fra Hornbæk på udstillingen, men ellers er
værkerne udtryk for det kunstnerne oplever, hvor de kommer rundt. Bl.a. med motiver fra Færøerne og Island,
siger Anne Rambæk. Jubilæumsudstillingen kan ses i 14 dage frem til Store Bededag, og der er sat priser på en
række af værkerne, mens salg af andre kan ske ved aftale om bud til kunstneren.
njl

Fra forårsudstilling, den 29. april 2017:

Anne fra bestyrelsen bød velkommen til ferniseringen ved Møllestiens nittende
forårsudstilling og gav ordet til Ulla Dræbye.
Ulla åbnede udstillingen med et tilbage blik på de sidste 20 år, fra
kulturudvalgsformand Inge Walmer tog initiativet til oprettelse af
Kunstværkstederne Møllestien og til i dag, hvor der er skabt et kreativt kunstmiljø
i Gribskov kommune med mange alsidige vinkler.

Foreningen takkede med blomster den
tidligere formand Gitte-Marie Michelsen
for hendes store arbejde de sidste 2 år
med gennemførelse af de nye vedtægter,
som netop er godkendt på den seneste
generalforsamling, samt indsatsen med at
få Kunstværkstedernes hjemmeside på
internettet opdateret.

Hans fra bestyrelsen stod
for et indslag med 2
solosange fra
højskolesangbogen og to
fællessange med
accompagnement af Søren
Breidahl

Og klokken 14 var der en
Croquis opvisning.

Fra værkstederne:
Portrætgruppen, der vælger billeder til fællesramme, som er med på forårsudstillingen i Kulturhuset.

Kontaktpersoner:
Mandag
Kontakt Susanne Strøyberg
Tlf.: 2984 6619
Mail: sanne.stroeyberg@.gmail.com
Tirsdagsmalerne
Kontakt Lis Glidal
Tlf.: 4273 0703
Mail: lisglidal@hotmail.com
Billedmagerne
Kontakt Ole Sørensen
Tlf.: 4971 7575
Mail: osrensen28@gmail.com
Portrætgruppen
Kontakt Finn Falbe-Hansen
Tlf.: 4879 7715 mobil: 2160 5821
Mail: eeff-h@mail.tele.dk
Mollevitten
Kontakt Birthe Stenalt Schacht
Tlf.: 2892 1106
Mail: B.Stenalt_Schacht@icloud.com
Grafik
Kontakt Else Haakonsson
Tlf.: 2835 4100, efter 14-tiden, bedst aften. Ellers læg en besked.
Mail: artinfomails@gmail.com
Keramik
Kontakt Mairi Pedersen
Tlf.: 4879 6626
Mail: mariripedersen@mail.dk
Foto
Kontakt Niels Verner Nielsen
Tlf.: 4871 2848
Mail: nvn@nielsv.com
Croquis
Kontakt Sonja Ekkenberg
Tlf.: 2448 0976
Mail: Sonja@lebeda.dk
Sten- og skulpturgruppen
Kontakt Bestyrelsen
Mail: moellestikunst@yahoo.dk
Webside
Kontakt Sonja Ekkenberg
Meddelelse om fejl i oplysningerne på Webside - http://www.moellesti.dk/index.php/med-lemmer/links - sendes til
moellestikunst@yahoo.dk

Slut på info.

