
 

Juli 2018    Information til medlemmerne 

Redaktion 
Eva Top 

Steen Grenbom 

Fra bestyrelsen: 
 

Sponsor støtte 
Bestyrelsen har sendt en ansøgning til Helsinge Brugsforening om sponsorstøtte til 

Kunstværkstederne Møllestien. 

Helsinge Brugsforening har valgt at give Kunstværkstederne Møllestien 5.000 kr. til indkøb af 

white-boards, som vi bl.a. nævnte på vores ønskeliste. 

Som modydelse, har bestyrelsen accepteret, at Kunstværkstederne Møllestien holder udstilling af 

malerier, grafik, akvareller mv, i Kvicklys spisekrog, efter nærmere aftale den 28. august. 

 

Møllestiens fremtid 
Bestyrelsen er i jævnlig kontakt med kommunen. 

Der er endnu ingen afgørelse vedr. genhusning. 

Vi har fået besked fra boligselskabet, at vi skal være ude af huset i slutningen af oktober i år. 

Medlemmerne vil blive informeret, så snart vi ved noget konkret om, hvor vi skal flytte hen! 

 

 
 



Aktivitetsgruppen 
Aktivitetsgruppen har planlagt følgende aktiviteter for de kommende måneder: 

 

 

 

August:         

Aktivitetsgruppen planlægger croquis aftener august/ september. Datoer følger. 

Der vil blive tilmelding fra medio august.  

September: 
Der bliver arbejdet på, at sætte den 2.september af til en sensommer fest. 

Oktober:  

Kunstværkstedernes efterårsudstilling: 

Den 6.oktober - 20. oktober 2018 

Ophængning fredag den 5. oktober 

Fernisering lørdag den 6. oktober 

Nedtagning mandag den 22. oktober 
 

 

 
  



Event:  

Aktiviteter på Møllestien i det første halve år. 

 
I januar og februar blev der afholdt fire croquisaftener og en lørdag med ler croquis. 

Alle gange med god deltagelse. Da der var mange på venteliste til ler croquis, kunne vi endda 

afholde en ekstra gang. 

 

Disse aktiviteter vil vi tage op igen til efteråret. 

 

Cafeaften 
Den 15. februar havde vi cafeaften med Margrethe Hansen, som fortalte om sit arbejde og gav gode 

ideer til ler croquis. Tak for en hyggelig aften, hvor vi alle blev klogere. 

. 

Margrethe fortæller om sine flotte skulpturer. 

 
 

 
 

 
 
 



 

Urban sketching 
1. torsdag i marts – maj havde vi åbent hus på Møllestien, hvor Eva og Anne fortalte om ”urban 

sketching” og hvor der var mulighed for at komme i gang med at tegne skitser af Helsinge, eller få 

inspiration til at lave rejse bøger. 

 

 

 

Udflugt til Grafikudstilling på 
Hillerød Kunstforening den 12.april 

 

Vi mødtes på Batzkes Bakke ved indgangen til slotsparken og fulgtes ad gennem parken til 

Annaborg, hvor Else Haakonsson, som også udstillede, var parat til at vise os rundt. Det var en 

meget flot udstilling og godt at have Else med til at fortælle. 

Dejligt at se billederne udstillet i hele 3 rum. 
 

 
 



 
 

Vi sluttede af med kaffe og kage og en snak om udstillingen på Cafe Havehuset. 

En god dag, dog måske lidt længere at gå end vi havde regnet med. 12 medlemmer deltog. 

 

 
 
Kunstværkstedernes forårsudstilling 14 – 28. april 
Flot udstilling med både keramik, malerier og grafik. Også denne gang stod Kim Skou for 

musikken, som indledte udstillingen, hvor ca. 70 gæster deltog i ferniseringen. 

Morten Jørgensen holdt åbningstalen og havde mange rosende ord til os som forening, og et ønske 

om at der kunne findes nogle tilfredsstillende lokaler til os her i Helsinge. 

 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
Raku brænding 
Søndag den 15/ 4 havde Anne Vagn-Hansen sammen med Ole Sørensen taget initiativ til raku 

brænding på Møllestien. Det blev en hyggelig dag med mange fine resultater. 

 

 
 

  



Picasso Keramik 

Museumsbesøg på Louisiana den 8.maj 
12 medlemmer deltog i vores tur til Louisiana, hvor vi havde en rigtig god omviser, som guidede os 

gennem Picassos keramik. En meget spændende udstilling både for keramikerne og malerne. 

 

  
 
 

 
 
Efter frokost så vi udstillingen med den meget farverige tyske kunstner, Gabrielle Munter. 

Et besøg værd – hendes billeder kan ses til den 19/8 
 

 

 
 
  



Kulturnat i Helsinge fredag d.1.juni 
Traditionen tro deltog vi på kulturnatten med åbent hus og aktiviteter i gaderne. 

Denne gang havde Eva og portrætgruppen m.fl. været initiativtager til at vi fik en udstilling med 

”Urban Sketching” op og stå. Tegnere havde været i gang med at lave skitser fra Helsinge og 

omegn, men også skitsebøger fra rejser i udlandet blev en del af udstillingen. 

 

 
 
Desuden havde Lisbeth en udstilling af sine flotte raku brændte huse, som supplerede tegningerne 

rigtig flot. Mairi og Lisbeth arbejdede desuden hele aftenen med keramik, og talte med de 

besøgende. Dejligt med folk som har kendt huset i mange år. 

 

 
 
Stor tak til alle som bidrog til den flotte udstilling. 

 
I grafikken havde Helga Brugge en udstilling og et arbejdende værksted, som vakte stor interesse 

for de besøgende, og som forhåbentligt kan være medvirkende til at der kommer nye medlemmer. 

Der var godt besøgt både i stuen og på 1. sal. med ca. 40 ude fra samt 30 medlemmer. 



Vi havde en hyggelig aften, Hans havde bagt en kage og spillede af og til lidt på sin guitar. 

 

Ude i gaderne havde vi tegnere, som lavede skitser, og i teltet ude på Møllestien havde børn og 

andre interesserede mulighed for at lære at lave skitser. 

Else Haakonsson havde stillet sin minitrykpresse op ude på gågaden, for at lave grafikdemo, det gik 

fint. 

 

Tak til alle jer som var med til at gøre Kunstværkstederne kendt på denne aften. 
 

 
 
 
 

Akvamix 
 
I påsken havde Akvamixgruppen udstilling i kunstværkstedernes lokaler, hvor der kom hele 64 

besøgende.  

Gruppen har planer om at lave flere udstillinger fremover -  forhåbentlig i vores kommende lokaler 

- hvor det end bliver. 

 

 
 



 

 
 

 
 

 



 

Censureret udstilling 
 

6 af husets medlemmer havde i år fået kunst med på Hillerød Kunstdages censurerede udstilling.  

Det var: Gitte-Marie Michelsen, Karen Lindberg, Birthe Larsen, Else Haakonsson, Inger Margrethe 

Hansen og Sonja Ekkenberg.  

 

 
 

Fra pressen: 
Reklamefremstød: 

De sidste 3 onsdage i juli måned åbner portrætholdet forsøgsvis op for ikke-medlemmer, og 

inviterer borgerne til at tage med ud og tegne. Det kunne måske interessere nogle landliggere, som 

keder sig lidt i sommerhuset! Folk skal selv møde op og medbringe tegnegrej. Mødesteder: 

Ramløse Havn, Gilleleje Havn og Rusland, kl 10:00 - 11:30. Annonceres i Netavisen Gribskov, 

Ugeposten og Frederiksborg Amtsavis.  

(Tegning Ole Sørensen) 

 

 
 

Fra værkstederne: 
Nyt fra grupper og medlemmer: 
 

Billedmagerne rykker udendørs for sommeren. Malerværkstedet er således ledigt tirsdag 

eftermiddag frem til midten af august!  God sommer til alle! 

        

Portrætholdet arbejder udendørs i sommerperioden og tegner eller maler forskellige steder i 

Nordkystområdet. Vi har udarbejdet en liste med mødetider og steder og sendt den ud til 

medlemmerne via infomail. Man er velkommen til at møde op og tegne/male sammen med os. Man 

sørger selv for transport. Ingen tilmelding. Bare kom! 

 

 

Fra grafik: der er godt gang i grafikken, og der ligger mange gode ting og materialer ovenpå. Else 

beder os være opmærksomme på at holde hoveddøren låst, så fremmede ikke kan smutte uopdaget 

op og stjæle ting og sager. 

 

Keramikken: der er også godt gang i keramikken, hvor der er kommet flere medlemmer til.  Ole 

Sørensen har foræret gruppen en brugt elektrisk drejemaskine. 
 

  



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  

Akvamix  

Kontakt Bestyrelsen  

Mail: moellestikunst@yahoo.dk 

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  

Croquis 

Kontakt Sonja Ekkenberg 

Tlf.: 2448 0976 

Mail:  Sonja@lebeda.dk  

Foto   /  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. 
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