
 

August 2017    Information til medlemmerne 

Redaktion 
Eva Top 

Steen Grenbom 

Event: 

Torsdagsåbent 19 – 21 
Fra bestyrelsens side, vil vi prøve at holde arrangement ”Se huset” 1. torsdag i hver 

måned, hvor vi håber at medlemmerne og deres bekendte vil kommer og se og tale 

med andre i huset, om de aktiviteter der foregår, over en kop kaffe eller the. 

Der er åbent for alle, både medlemmer og ikke medlemmer.  

Tur til Rørholmsgade 

Besøg m/ omvisning i Rørholmsgade i København  

Pris: 30,- kr. pr. deltager. 

Sidste tilmelding er 1. sep. til aktivitetsgruppen v/Anne Rambæk. 

 
Croquis tegning 

Tirsdag d. 3.10.2017 kl.: 19-21 

Lørdag d. 14.10.2017 kl.: 13-15 

Lørdag d. 24.10.2017 kl.: 19-21  

Tirsdag d. 21.11.2017 kl.: 19-21 

 

Pris: 50,- kr. pr. gang. 

Alle er velkommen, ingen tilmelding.  

Croquis ler 

Lørdag d. 11.11.2017 kl.: 13-15 

 

Pris: 50,- kr. pr. gang. 

Alle er velkommen, ingen tilmelding. 

 

 

 



Eftersårudstilling - 2017 

Selve efterårsudstillingen er i perioden, den 7. oktober til 27. oktober.  

Deltagere bedes skrive sig på tilmeldingsliste, der er opsat på opslagstavlen i huset, 

med navn, telefon / mail og type af kunstværk. 

Der er ophængning, den 6. oktober kl. 10.00 til 16.00. 

Fernisering, lørdag den 7. oktober kl. 13.00 til 16.00. 

Nedtagning lørdag den 28. oktober fra kl. 10.00 – 16.00. 

 

Pris: 50,- kr. pr. deltager. 

 

Sommer fest 
Huset på Møllestien 3, 3200 Helsinge 

Søndag den 27. august kl. 13:00 

Husk sidste tilmelding er 20. aug. Til aktivitetsgruppen.  

 

Rengøring med fælles frokost 
Huset på Møllestien 3, 3200 Helsinge  

Søndag den 22. oktober kl. 10:00 til 14.00. 

  



Fra Tisvilde Billedfestival: 
Flere af vore medlemmer udstillede og var særdeles aktive på årets vellykkede  

Tisvilde Billedfestival. Ole, Jørgen og Eva tegnede portrætter på livet løs som reklame for 

Kunstværkstederne. De tjente en lille skilling til brug ved festlige lejligheder i vores forening. 

 

 

 

Billedfestivallen kan ses på  

http://youtu.be/v-l5IfJR488 

 

  

http://youtu.be/v-l5IfJR488


Besøg på Sophienholm 
Onsdag den, 9. august så en gruppe medlemmer udstillingen ”Kunsten i lyset” på Sophienholm. 

Vi havde en meget spændende omvisning med Henning Andersen, som både fortalte om de 

forskellige teknikker, kunstnerne og arbejdet i Per Hebsgaards værksted.  

En rigtig flot udstilling, som kan ses indtil den 27. august. 

Der er indkøbt en bog om Kunst i lyset, som står i vores bibliotek  

Et par af de meget flotte billeder i farvet glas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Byggeriet på Møllebakken 
 

Bestyrelsen har modtaget følgende link - 170 nye boliger midt i Helsinge  - fra Else Haarkonsson, som har 

set det på nettet - lidt tidshorisont for byggeriet på Møllebakken. 

Bestyrelsen ved ikke mere og afventer den politiske beslutning fra kommunen.  

Se artikel: 170 nye boliger midt i Helsinge 

 

http://sn.dk/Gribskov/170-nye-boliger-midt-i-Helsinge/artikel/672328 

 

  

http://sn.dk/Gribskov/170-nye-boliger-midt-i-Helsinge/artikel/672328


Kontaktpersoner: 

Mandag 

Kontakt Susanne Strøyberg 

Tlf.: 2984 6619 

Mail: sanne.stroeyberg@.gmail.com     

Tirsdagsmalerne 

Lis Glidal  

Tlf.: 4273 0703 

Mail: lisglidal@hotmail.com  

Billedmagerne 

Ole Sørensen 

Tlf.: 4971 7575 

Mail: osrensen28@gmail.com  

Portrætgruppen 

Finn Falbe-Hansen 

Tlf.: 4879 7715 mobil: 2160 5821 

Mail: eeff-h@mail.tele.dk  

Mollevitten 

Birthe Stenalt Schacht  

Tlf.: 2892 1106 

Mail: B.Stenalt_Schacht@icloud.com  

Grafik 

Else Haakonsson 

Tlf.: 2835 4100, efter 14-tiden, bedst aften. Ellers læg en besked.   

Mail: artinfomails@gmail.com  

Keramik 

Mairi Pedersen 

Tlf.: 48 79 66 26 

Mail: mairipedersen@mail.dk 

Aktivitetsgruppen 

Anne Rambæk 

Tlf.: 48 30 10 68 

Mail:  anne.rambaek@sv60.dk 

Croquis 

Sonja Lebeda 

Tlf.: 2448 0976 

Mail:  Sonja@lebeda.dk  

Sten- og skulpturgruppen 

Bestyrelsen  

Mail: moellestikunst@yahoo.dk  

Webside 

Sonja Lebeda 

Meddelelse om fejl i oplysningerne på Webside - http://www.moellesti.dk/index.php/med-lemmer/links - sendes til 

moellestikunst@yahoo.dk  

 

Slut på info. 
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