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Møllestiens fremtid

Det tog sin tid, men nu er vores genhusningsproblem endelig løst!
Den nye adresse er:

Kunstværkstederne Møllestien,
c/o RAMhuset
Gammel Præstevej 2,
3200 Helsinge.
Fra 1. januar melder Kunstværkstederne sig ind i foreningen RAMhuset i Ramløse med ret til at
benytte lokalerne. Her får vi et rum på ca. 37 m2 på 1. sal (se bilag A), som er egnet til mindre
malerhold, portrættegnere og Akvamix. Kommunen har lovet at installere en udslagsvask. Der er et
lille tilhørende depotrum, toilet og gangareal, hvor vi kan sætte reoler op.

Til møder, cafe-aftener og croquis kan vi (se bilag B) booke RAMhusets store mødelokale i
stueetagen, hvor der også er køkkenfaciliteter og handicaptoilet.
Der er også mulighed for at booke malerummet, hvor Carsten Filberth holder malerkursus, og
rummet ved siden af, hvor naturskolen holder til.
På Ramløse skole (blok 4) (se bilag C) får vi 2 lokaler på henholdsvis 50 m2 og 78 m2 stillet til
rådighed.

Opstart af værksteder i de to lokaler i blok 4 har nogle begrænsninger, men i bestyrelsen håber vi, at
de vil være delvis brugbare fra medio februar 2019. Et af problemerne er, at vi frem mod 1. april
deler lokalerne med en hjælpeorganisation, der har indsamlet ting, som nu står i lokalerne. Et andet
problem er vores ønsker om ændringer af de fysiske rammer i lokalerne, såsom installation af ovne
og tilgang af udslagsvask.
Det mindste - som er ledigt fra 1. januar - tænker vi indrettet til keramikværksted med ovne,
sprøjteskab og udslagsvaske. En lille trykpresse og nogle staffelier vil blive sat op indtil den 1.
april, hvor det store rum bliver ledigt. Dette tænkes indrettet til grafik, store malerhold, workshops
m.m.
Der er nedsat et indretningsudvalg, som går i gang i januar.
Køkkenfaciliteter og toilet låner vi på Ramhuset.
Det har været en lang og svær usikkerhedsperiode for vores medlemmer, og bestyrelsen vil gerne
takke medlemmerne for jeres tålmodighed og opbakning. Og ikke mindst tak for det kæmpestore
arbejde med nedpakning af værkstederne.
Forholdene bliver lidt anderledes fremover, idet lokalerne i Ramhuset er til låns. Vi skal passe godt
på lokalerne og følge husreglerne. Vi kan ikke rode og regere som i vores eget hus på Møllestien.
Til gengæld slipper vi for rengøring! Foreningen bliver meldt ind i foreningen RAMhuset, og vi vil
blive repræsenteret i deres bestyrelse.
Lokalerne i blok 4 bliver dog “vores egne”.
Bestyrelsen glæder sig til, at vi alle sammen kan starte op det nye sted! Vi arbejder på at blive klar
så hurtig som muligt. Efterhånden som vi bliver klar, melder vi ud til medlemmerne.
God jul og godt nytår til alle!
Bestyrelsen.

Adgang til lokaler i RAMHuset og blok 4

Adgang til vores egne lokaler i blok 4 kræver en særlig brik. Nærmere besked om brik til lokalerne
på skolen følger.
For at få adgang til lokaler i RAMhuset skal der anvendes en brik. Det enkelte medlem henvender
sig til RAMhuset eller sender en mail til:
booking@ramhuset.dk
og angiver, at det drejer sig om nøglebrik til RAMhuset.
RAMhuset fører lister over udleverede brikker, hvor medlemmet skriver under på betingelserne for
anvendelse af brikken og betaler et depositum på kr. 50 for den udleverede brik. Se mere om
INSTRUKS for nøglebrikker på RAMhusets hjemmeside: www.ramhuset.dk.
RAMhuset har en formular, som det enkelte medlem får ved udlevering af brik til RAMhuset. (Se
bilag D).
Det er vigtigt, at have adgang til RAMhuset, fordi toiletterne i blok 4 ikke må benyttes i skoletiden,
hvor skolebygningen bliver anvendt til undervisning af børn med udfordringer.

Gamle nøgler til huset på Møllestien.
Der mangler tilkendegivelse fra flere medlemmer om tilbagebetaling af deres depositum for en eller
flere nøgle(r) til huset på Møllestien. Angående udbetaling af depositum kan der rettes henvendelse
til kassereren Steen Grenbom på mail: moellestikunst@yahoo.dk, hvor man kan angive, om depositum
skal blive i foreningen som donation til indkøb af løsøre i forbindelse med flytningen, eller om man
ønsker at få det udbetalt.

Generalforsamling
Sæt kryds i kalenderen, tirsdag den 19. marts kl. 19:00 - 21:00.
Hvis du har lyst, overskud og mulighed for at give en hånd med i bestyrelsen, hører bestyrelsen
gerne fra dig.

Kontingent i 2019
Kassereren overfører en del af det årlige kontingent på 300,- kr. for medlemskab af
Kunstværkstederne til RAMhuset - som betaling (foreningskontingent) for medlemskab af
RAMhuset.
Vedrørende indbetaling af medlemskontingent for 2019:
Indbetal kr. 300,- til Handelsbanken i Helsinge på konto nummer: 6490-2006887
Husk at oplyse navn og evt. medlemsnummer på betaling.

Hjemmeside
Hanne Aagaard har lavet en midlertidig hjemmeside for Kunstværkstederne Møllestien. Der bliver
arbejdet videre på den i det nye år. www.moellesti.dk.
Den ”gamle” hjemmeside er udviklet i en tidligere version af programværktøj, som nu er
utidssvarende. Da samtidigt flere medlemmer har fået oplevelsen af at besøge en ”forkert”
hjemmeside med noget der ligner vores link meget, har bestyrelsen besluttet at udvikle en ny
hjemmeside med en ændret struktur.
I må meget gerne kommentere og evt. komme med ekstra tekst, hvis der er noget I synes, der er
vigtigt at have med.
Den gamle hjemmeside bliver overskrevet, og man bare skal skrive www.moellesti.dk for at åbne
den nye side.
Den nye side kommer til at ligge på en anden server. Den kommer til at hedde
kunstværkstederne.dk, men den bliver først indekseret, når der er noget at komme efter. Måske
skal en generalforsamling godkende at siden skifter navn.
Bestyrelsen vil gerne vide, om vi må bruge navne og evt. tlf. numre og e-mails på hjemmesiden.
Det vil være oplysninger om bestyrelse og formænd for de enkelte grupper, måske et par andre i
ny og næ?

Efterlysning
Har du glemt din jakke under flytningen af huset? Jakken kan afhentes hos Eva. Tlf.: 21 85 17 11.


Aktivitetsgruppen har planlagt følgende aktiviteter for de kommende måneder:
Januar:
Croquis aftener.
Tirsdage den 22/01 og 29/01 kl. 19:00 - 21:00 i RAMhuset. Entre: 50 kr.

Februar:
Croquis aften.
Tirsdag den 05/02 kl. 19:00 - 21:00 i RAMhuset. Entre: 50 kr.




Kvickly udstillingen
Vi søgte penge fra Kvickly`s sponsorpulje til forskellige indkøb og fik bevilget 5000 kr. Beløbet er
øremærket til opslagstavler, hvilket var noget Kvickly fonden besluttede, og vi skal nok få dem
brugt i de nye lokaler i Ramhuset og blok 4. Flot at Kvickly sponsorerer penge til lokale frivillige.
Som modydelse udstiller vi så billeder i ”Spisekrogen”. De første blev hængt op i november, så kig
forbi og se udstillingen! I midten januar bliver de skiftet ud med nye billeder, som også hænger et
par måneder, og dette gentager sig til marts. Derefter må vi se, om vi kan fortsætte med aftalen.

Der arbejdes på at få billederne op.

Det endelige resultat!

Aktiviteter september – december
Vores fælles aktiviteter i huset på Møllestien har været meget præget af vores usikre situation.
Vi valgte at aflyse vores sensommerfest, da der kun var få tilmeldinger. Desuden havde vi valgt
ikke at planlægge nogen Cafeaftener eller kurser, da vi ikke vidste, hvornår vi skulle fraflytte huset.

Croquis aftener og ler croquis blev gennemført med god
tilslutning, og det vil også være noget af det første, vi vil starte
med i RAMhuset, når vi er flyttet.

Lørdag d.29/9 og søndag d.30/9 havde ”Akvamix” åbent hus til en flot udstilling i huset.

Søndag d.30/9 havde keramik endnu engang raku
brænding, med mange flotte resultater.

Fra den 6.- 20.oktober havde vi en velbesøgt efterårsudstilling, denne gang med rigtig meget
keramik, og som altid mange spændende malerier.
Udstillingen blev også denne gang åbnet af Morten Ulrik Jørgensen, som lovede at støtte os i
forbindelse med vores genhusning, men han talte samtidig om ”nye tider” og om at vi nok ikke
skulle forvente genhusning på samme måde, som vi havde haft de sidste 20 år. Det nye ord i politik
er ”samskabelse”.

Søndag den 7. oktober var vi nogle stykker, der drog ind til København for at besøge
kunstnergaden Rørholmsgade. Det blev til nogle meget spændende timer med meget forskellig
kunst og møde med kunstnerne, som meget gerne ville fortælle om deres værker. Vi kan kun
opfordre til at tage derind. Der er åbne værksteder den 1. søndag i hver måned.

Den 24. oktober var vi 14 medlemmer, som var til omvisning på Van Gogh udstillingen på Arken.
Kan ses indtil den 20. januar 2019
Den sidste kunsttur, vi har afholdt, gik til ”Skovhuset” i Værløse. Her var vi 12 der fik en
omfattende gemmen gang af nogle af de mange værker, som var i Jens Olesens samling. En
introduktion til kunstværker fra lande, vi normalt ikke bliver præsenteret for.

******

Reklamefremstød
3 onsdage i træk i juli måned prøvede portrætgruppen at lokke turister og borgere til udendørs tegning på
udvalgte, smukke steder i kommunen. På den sidste - allermest varme dag i Rusland ved Tegners museum lykkedes det: En kvindelig akvarelmaler fra København med datter og svensk mor. Så nu er Møllestien
berømt i København og Skåne.

Tisvildeleje billedfestival
Igen i år deltog nogle fra portrætgruppen i Tisvilde Billedfestival, hvor vi havde fået stillet et telt til
rådighed. Der var rigtig mange mennesker, og vejret var perfekt.

Efterhånden som timerne skred frem, kiggede flere og flere forbi vores telt for at blive portrætteret, og på
et tidspunkt stod folk ligefrem i kø. De første, der kom, var en hund (og dens ejer), derefter var det både
børn, voksne i alle aldre samt et par kinesiske unge piger!

Vi havde rigtig travlt - det blev til 46 portrætter i alt - det var både sjovt og lærerigt!

Flytning
Flyttemøde. Den 05/11 holdt bestyrelsen og kontaktpersonerne fra værkstederne flyttemøde. Her
aftalte vi nedpakning og oprydning af huset. Vi havde stadig ikke fået anvist nye lokaler, og vidste
ikke hvor til kasserne skulle flyttes. Spænding til det sidste!
Medlemsmøde. Den 15/11 kunne vi endelig indkalde til medlemsmøde og meddele, hvor vi skulle
flytte hen. 45 medlemmer kom til mødet. Der var trangt, men hyggeligt og med god stemning.
Lettelsen over endelig at få løst vores genhusningsproblem var stor. Vi råbte hurra for huset og
foreningens fremtid.

Værkstederne pakkes ned.
15/11 - 25/11 Grupperne pakker og rydder op, kasser i massevis stables og mærkes med farver.
Kæmpearbejde! Sikke meget, der dukkede op!

Flyttemanden tømmer huset og flytter møbler og kasser til Ramløse Skole - blok 4 og 7. Huset er
ryddet den 6. dec. En æra er forbi.

Medlemsmøde i RAMhuset, den 12. dec. kl. 15

Der var 31 spændte medlemmer fra Kunstværkstederne i det gamle lærerværelse på Ramløse skole,
som er RAMhusets hyggelige cafe. Her blev de modtaget med varme, kaffe, the og småkager. Eva
bød velkommen og gav ordet til John Bamberger (næstformand i RAMhusets bestyrelse), som
fortalte om RAMhuset og viste rundt. Midt under mødet ringede Anne med en god nyhed: Endeligt
tilsagn om de 2 sammenhængende lokaler i blok 4, som vi havde håbet på. Stor tilfredshed blandt
de fremmødte over de nye lokaler og muligheder. Det skal nok blive godt!
John kom bl.a. ind på rammerne for RAMhuset og husets betydning for lokalsamfundet i Ramløse,
men også de forventninger huset havde til os fra Kunstværkstederne.
RAMhuset forventer bl.a., at vi som bruger af huset er med til gensidig hjælp med at holde huset
pænt, at vi deltager i driften af huset (med et bestyrelsesmedlem) og minimum to gange om året står
for arrangementer, som alle i huset kan deltage i.
Medlemmer fra bestyrelsen gav udtryk for, at vi i kunstværkstederne vil fortsætte vores tradition fra
Møllestien i Helsinge med kulturel deltagelse i det offentlige rum og selvfølgelig også i RAMhuset.
Efter kaffe/the blev de fremmødte delt i to grupper til rundvisning i RAMhuset og Blok 4, herved
blev der bedre plads til den enkelte på rundvisningen. Efter rundvisningen gav alle positivt udtryk
for de nye lokaler og det, de havde set i RAMhuset.

§

Akvamix

Den sidste weekend i september havde Akvamix den allersidste udstilling i huset på Møllestien.
Temaet var ”We got the blues ”.
I talen ved ferniseringen kom Gitte-Marie Michelsen ind på at Helsinge har hårdt brug for og
fortjener at have et sted som Kunstværkstederne, hvor alle har mulighed for at komme tæt på
kunsten.

At det ikke bare er for vores egen skyld, vi er her, men at vi gerne vil nå ud til folk, så de får lyst til
at selv gå i gang og mødes i et udviklende fællesskab.
Netavisen Gribskov skrev bl.a.:
”Måske har den forestående flytning givet kunstnerne ”the blues”?
Måske er de blot påvirkede af kærlighed til himlens og havets blå.
Måske er det noget helt tredje, der har bragt kunstnerne i det blå hjørne.
Uanset årsag vil du kunne opleve alle nuancer af blå, når Akvamix byder velkommen til ”We got
the blues” på lørdag.”

Det var ramt helt præcist. For det var hvad, der mødte de besøgende. Udover akvarellerne,
naturligvis, var der blå blomster, blå duge, blå servietter, blå flasker, dog var der ikke hældt blå
frugtfarve i drikkevarerne.
Mange af de besøgende slog sig ned ved bordene og fik sig en god snak med kunstnerne om
billederne, kunstens vilkår i Gribskov og meget andet.
Gruppen håber på en mindre blå fremtid, så nogle af palettens gladere farver kan komme i spil
fremover.

Grafik
I november holdt Else Haakonsson grundkursus for ny startere i
Papgrafik / Collografi. Mælkekartontryk. Plante og fjertryk.
Grafikken glæder sig til at starte op i de ny lokaler, og ser frem til at komme i gang igen.

Censureret udstilling

ǣ
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 Gitte-Marie Michelsen
Tlf.: 4166 5201
Mail: artgimar@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

Bilag A
Lokale på 1. sal i RAMhuset

Bilag B:
Lokale i stueplan i RAMhuset
Strikkerum (kan anvendes til croquis:
Mødelokale:
Malerum v/Carsten Filberth:
Naturskolerum:

Bilag C:
Lokale i blok 4 på Ramløseskole (ved siden af RAMhuset, der er blok 3)
Kommende malerum og grafik
Keramikrum med ovne

Bilag D:
Kilde:

http://www.ramhuset.dk/index.php/husregler-i-ramhuset/instruks-for-noglebrikker

Slut på info.

