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Redaktion 
Eva Top 

Steen Grenbom 

 

Næste medlemsblad udkommer januar 2020 

Deadline:  1. december 2019 

Fra bestyrelsen 
Med indgangen til okt. 2019 er vi nu 100 

medlemmer, hvoraf de 2 er foreninger: 

(Gribskovmalerne og Foreningen Tisvilde 

Kunsthus, K51). 

 

 
Raku-brænding 

 

Det var en lang og dejlig sommer med stor 

medlemsaktivitet inde og ude - i 

værkstederne, i sommerlandet og på 

udstillinger rundt omkring i landet. Den 

praktiske indretning af værkstederne fortsatte 

over sommeren og er stort set færdiggjort nu. 

Reoler, persienner m.m. i malerværkstedet, 

sprøjteskab i keramikken, flot indretning af 

grafikværkstedet. Vi nåede det i sidste øjeblik 

inden åbent hus dagen. Tak til alle, der hjalp 

til. 
 

Næste opgave er oprydning og indretning af 

de to depotrum. Sæt derfor hurtigst muligt 

navn på jeres materialer, ellers går de til 

fællesmaterialer. Pas på, hvis I gemmer nogle 

effekter i depotrummene, som kan ligne 

noget, der skal smides ud. Sæt navn på! 

 

Åbent hus dagen den 7/9 blev et tilløbsstykke, 

vejret var flot, flagene blafrede, og musikken 

festlig. Mange medlemmer tog en tørn og 

bidrog til succesen. Tak til 

planlægningsgruppe, kunstnere, 

lagkagekondittere, 

 

 
  

kaffebryggere, opvaskere og medhjælpende 

ægtefæller. 

 

De næste aktiviteter løber af stabelen i 

oktober og november (se  nedenfor), og 

Aktivitetsgruppen  er gået i gang med at 

planlægge vintersæsonen. Invitation til 

medlemsmøde, hvor vi hilser på de mange 

nye medlemmer, snakker om løst og fast vedr. 

vores forening, er på vej. 

 

Fortsat god arbejdslyst! 

 

Bestyrelsen. 
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Fra værkstederne: 
Billedmagerne: 
The real thing! 

Billedmagerne malede og tegnede - ligesom 

portrætholdet - ude hele den dejlige sommer. 

Vi tog bl.a. til Helsingør m.h.p “urban 

sketching”. Det blev dog kun til 2 gange, for 

vi blev omringet af det ene hold turister efter 

det andet i den lille idylliske gade med 

stokroser og bindingsværk, vi havde fundet. 

 

 
         Ole - “The Real Thing” 

 

De tog os vist for en turistattraktion og 

kommenterede vores skitser med: “you got it 

right! ”, “wie schön!” og lignende. Værst gik 

det ud over Ole. En guide gik målbevidst hen 

til ham og samlede sit hold omkring ham med 

ordene: “this is the real thing!”. Så pakkede vi 

sammen.  

Eva 

 

 

 

 

 

 

 

Portrætmalerne: 
Portrætgruppens sommeraktiviteter. 

I perioden 5/6 - 28/8 flyttede portrætgruppen 

ud af atelieret i Blok 4 ved RAMhuset . I 

stedet mødtes de, der ikke var bortrejst på 

ferie, på forskellige lokaliteter i Nordsjælland, 

hvor emnet var landskaber, og portrætterne 

kom derfor til art spille en birolle for en 

periode. 

Vejret var fint det meste af tiden, og 

deltagerne havde nogle dejlige 

naturoplevelser på steder så forskellige som 

ved bredden af Arresø, i Rusland ved Tegners 

Museum, ved Krudtværksalleen i 

Frederiksværk, ved Esrum Møllegård og i en 

privat have med høns og bier i Asserbo, for 

bare at nævne nogle få. 

Alt i alt en hyggelig afveksling fra det 

indendørs arbejde, så længe vejret var til det. 

Og så kunne vi glæde os over at vende tilbage 

til et velindrettet og velfungerende lokale i 

Blok 4 med ny inspiration til efterårets 

arbejde. 

Kirsten  

 

 
Illustration Lisbeth Løw Kirsten 
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Keramikværkstedet: 
 

 
 
Vi har nu fået lavet det sidste der manglede i 

keramik lokalet. Drejeskiven er på plads, 

ventilationen til ovnen kan nu køre i 30 timer, 

så rummet ikke længere når at blive for varmt, 

og til sidst er der kommet filter i vores 

sprøjtekabine. Der er sat instruktioner op i 

selve rummet. 

Der er desuden kommet en løsning på 

opbevaring af vores spande, som vi bruger til 

raku-brænding. Med hjælp fra Torben 

(pedellen) har vi fået lov til at anbringe dem i 

det indelukke hvor containerne står. Da de 

kommer til at lugte meget af sod, var det ikke 

muligt at have dem inde i vores lokale. 

Er du ny i keramik så kontakt vores 

kontaktperson Hanne Svanberg, som kan 

fortælle hvordan vi bruger lokalet, eller: 

 

Kom og vær med torsdag den 3. oktober kl. 

10.00, hvor vi i første omgang vil have en 

snak om brug af lokalet, materialer, behov for 

nyt inventar, arbejdsgruppe mv.  

 

En lille gruppe vil begynde at mødes den 1. 

torsdag i hver måned, desuden har vi haft en 

gruppe der plejede at mødes tirsdag 

eftermiddag, og som muligvis starter igen. 

Vi er mange nye medlemmer, og det er en 

god ide at vi får nogle grupper op og stå hvor 

det er mulig at mødes med andre. Det er ikke 

tanken at der er undervisning i disse grupper, 

men det er vigtigt at der laves et overordnet 

formål, og afstemning af forventninger med 

arbejdet i gruppen. 

Nogle grupper mødes og arbejder individuelt 

med hver deres værker og inspirerer 

hinanden, andre aftaler forskellige 

arbejdsopgaver, som man sammen vil fordybe 

sig i m.v.                                                                                                                                           

Der laves derfor i fællesskab en kort 

beskrivelse af hvordan man arbejder i 

gruppen, som kan sættes på hjemmesiden. 

Samtidig orienteres Bestyrelsen, og lokalet 

kan reserveres til den pågældende gruppe. 

Anne 

 
Grafikværkstedet: 
Grafikværkstedet er blevet rigtig flot og 

velfungerende. Her ses to fotos fra åbent hus 

dagen. 

Eva 
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Aktiviteter siden sidst: 
 
Besøg af Sooptimister fra 
Helsingeafdelingen 

Øvelse i akvarel ved sooptimistbesøget 

Aftenen den 27. august fik vi besøg af 16 

medlemmer fra den lokale afdeling af 

Sooptimisterne, der gerne ville se vores 

værksteder. Eva viste med stolthed vores nye 

værksteder frem, derpå blev der spist lækker 

middag og holdt medlemsmøde. Karen 

Lindberg, som også er Sooptimist, sluttede af 

med at undervise deltagerne i at male fugle, 

får og blomster med akvarelmaling. Det var 

sjovt. Gæsterne var meget imponerede over 

vores faciliteter, så måske får vi nogle nye 

medlemmer blandt disse energiske NGO-

kvinder.  

 

(Sooptimisterne er et verdensomspændende 

netværk af kvinder i erhverv, der arbejder for 

at fremme menneskerettigheder og kvinders 

status. På verdensplan er de ca. 75.000 

medlemmer i mere end 3.000 klubber fordelt 

på 122 lande. I Danmark er der ca. 1.400 

medlemmer i 56 klubber. 

Helsingeafdelingen støtter i 2019-20 

Børnenes gule hus på Frederiksværk 

Krisecenter.) 

Eva 

 

 

Besøg af kulturrådet 

Den 5.september havde kunstværkstederne 

besøg af kulturrådet. 

I forbindelse med kulturrådets møde, som 

blev afholdt i RAMhuset, var kulturrådet 

rundt og se vores nye lokaler. Der var stor 

interesse og mange positive tilbagemeldinger. 

Specielt Ulla Dræby, som har støttet vores 

forening gennem mange år, var meget 

begejstret. Det var en god anledning til at vise 

vores lokaler frem til grupper der ellers ikke 

ville komme forbi. 

Eva og Anne 
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Forrygende åbent hus dag. 

Lørdag den 7. september åbnede vi for første 

gang dørene til vore nye lokaler i Ramløse for 

publikum. Vi havde i ugerne inden knoklet 

med at få klargjort værkstederne, og vi havde 

forberedt festdagen godt og satte alle sejl til. 

Vi blev belønnet med flot sensommervejr og 

et væld af gæster. 

 

 
 

Udenfor - foran malerværkstedet - slog et lille 

lokalt band, med det sigende navn: 

“Rynkevriderne” den gode stemning an med 

gamle slagere på harmonika og guitar. Og 

foran keramikken stod røg og damp op fra 

raku-brændingen, hvor Ole, Birthe L., 

 

 
 

Hanne, Kurt og Anne havde meget travlt med 

at glasere smukke skåle m.m., mens de 

samtidig skulle besvare spørgsmål fra 

gæsterne, der flokkedes om dem.  

Indenfor i blok 4 tegnede Finn og Mogens 

lynportrætter af gæsterne, Frida og Charlotte 

malede akvareller og Poul, Bjarne og Lis 

demonstrerede akrylmaling. Osse her var der 

fyldt op af gæster, og snakken gik livligt. Der 

blev drukket kaffe og konsumeret 8 flotte 

lagkager. 

Køkkenholdet Anne, Hans, Dorte, Sussi og 

Kirsten havde nok at gøre - og det havde 

Steen sandelig osse. Han tog imod den ene 

mailadresse efter den anden på potentielt nye 

medlemmer. (I alt 13 indmeldelsesblanketter 

blev sendt ud de næste par dage). 

I keramikken sad Birthe, Mette, Margrethe og 

Susanne ved drejebænkene. Her var der osse 

mange gæster, stor interesse og meget at 

snakke om. 

 

Flag og skilte ledte over til grafikken, hvor 

Elise og Sanne sad i det første rum og 

forberedte stencils til paptryk. I trykkerummet 

demonstrerede Else med behændighed og i 

lyntempo processen med indfarvning og 

trykpresse. Osse her var interessen stor -  og 

pladsen trang! 

 

Mange af vore egne medlemmer kiggede forbi 

og deltog i festlighederne og Sonja og Hanne 

Aagaard forevigede dagen med flotte fotos. 

 

Det var en dejlig dag!  

Eva 
 
 

Kommende aktiviteter: 
1. Efterårsudstilling i Kulturhuset, Helsinge 

den 5/10 - 19/10. Ophæng: 4/10. 

Nedtagning: 20/10 

 
2. Croquis-aftener: tirsdage den 8/10, 15/10, 

29/10 kl. 19 - 21 i malerværkstedet, blok 

4. 
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3. 3 Kreative Dage og “Den Suspekte”. 

26/10, 27/10 og 119/. 

 
4.   Kursus i alkohol ink, Kulturhuset i 

Helsinge søndag den 10/11 kl 10:00 - 

14:30 
 
 

Nyanskaffelser: 

Fælles ”kaffe/te køkken” 

I det store rum der mest bruges af malerne, er 

der nu indrettet et møbel til opbevaring af 

bestik, tallerkener og krus. Det er også her du 

finder kaffe, te sukker mv. til fælles brug. Det 

er muligt at koge vand i både malerværksted 

og keramikværksted. 

 

 

Vores kaffemaskine står i depotet, og kan 

selvfølgelig bruges efter behov, ved større 

arrangementer har vi desuden mulighed for at 

bruge køkkenet i RAMhuset. 

Desuden er der en skuffe med lidt 

”kontorartikler” til fælles brug, og en skuffe 

med viskestykker ol. 

I de to kurve samler vi de ting vi plejer at 

bruge til vores ferniseringer, duge lys og 

lysestager mv. Så kan vi nemt tage dem med, 

når vi holder udstilling.           

På selve reolen ligger vores logbog, hvor vi 

skriver, når vi har været i blok 4, samt div. 

informationsmateriale om vores værksteder. 

Desuden en bakke hvor man kan aflevere 

sedler ol. til bestyrelsen. 

Opslagstavlen skal bruges til meddelelser fra 

bestyrelsen, og information fra medlemmer 

om udstillinger, arrangementer mv. 

I Rummet findes også en balje og børster, 

som kun må bruges til opvask. Brugte 

viskestykker mv. lægges til vask i 

vasketøjskassen i depotet. Vores køleskabet 

står i det lille depot, og vi håber alle vil være 

med til at fjerne egne madvarer, når de ikke 

længere er brugbare. 

Andet:  

Biblioteket. 
Eva og jeg har nu sorteret bøgerne i vores 

bibliotek - reolen modsat hoveddøren i 

malerværksted/fællesrum - Bøgerne er, så vidt 

det har været muligt, ordnet efter hvor de 

stammer fra, samt enkelte enlige svaler efter 

emne. Indholdet i de fleste er i sagens natur 

kunst. Vi har også en del bøger med billeder 

af vilde dyr, som af og til bliver brugt som 

oplæg til et maleri.  

Hvis man låner bøgerne med hjem, bedes man 

skrive en seddel med dato, titel og eget navn 

og sætte den på opslagstavlen.  

Hans 
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Fællesmateriale 
Vi får løbende donationer fra medlemmer, der 

har lærreder, maling o.l. tilovers. 

Tingene bliver lagt i depotrummet til 

fællesmaterialer, som man frit kan bruge af. 

Tak til donatorerne.                                                   

 
 
Udstillinger: 

Stor udstillingsaktivitet 
 

 
 

Kunstværkstederne Møllestien er en særdeles 

aktiv forening, der ikke lukker sig om sig 

selv. Vore flittige kunstnere deltager løbende i 

udstillinger nært og fjernt. Sommetider som 

enkeltpersoner, sommetider sammen med 

vore venskabsforeninger, Gribskovmalerne og 

Tisvilde Kunsthus, K51 

 
 

Bestyrelsen har i skrivende stund ikke 

overblikket over denne store aktivitet, men vi 

kan fortælle at tre af vore malere, Lis Glidal, 

Pia Westmar og Hanne Aagaard, den 5.august 

blev inviteret til at udstille helt ovre i Odense. 

En udstilling om H.C. Andersen på 

“Filosoffen” ved Odense Å. Her udstillede 

kunstnere fra hele landet i 10 dage.  

Godt gået, alle I udstillere!  
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Mindeord:  

Mairi Petersen, keramiker i 

Kunstværkstederne Møllestien. 

 

Vi har mistet Mairi Petersen, der har været  

aktiv i keramikken lige fra  foreningens start i 

1997. 

Hun var med til at male paneler og karme, så 

alt stod flot hvidt til indvielsen på Møllestien. 

Mairi har i alle årene trofast mødt op hver 

tirsdag til keramikken i huset, kun afbrudt af 

ferie og pasning af børnebørn. 

Hun var i adskillige år kontaktperson for 

gruppen. Hun arbejdede mest med lertøj, hvor 

hun lavede fine brocher i sort hvid, finurlige 

figurer og et stort projekt m Noas Ark til alle 

børnebørnene. 

Mairi var en dejlig frisk og trofast person, 

som fulgte godt med i kunstens nye toner. 

Hun voksede op i Skotland, 

Uddannet jordemoder og sygeplejerske og 

arbejdede i mange år på Trongården i Vejby. 

Mairi boede bl.a. i Canada med sin familie. 

Hendes mand var i luftvåbenet. Han fløj 

svævefly i sin fritid, også med Mairi som 

passagerer, en modig kvinde var hun også. 

Mairi var vildt interesseret i sport, bl.a. 

fodbold og tennis, og så måtte man ringe lidt 

senere.... 

Jeg har personligt haft den glæde at ha kendt 

Mairi til det sidste. Vi har fulgtes til mange 

udstillinger, messer osv. 

I foråret nåede vi Munkeruphus og senere 

Skovhuset m de nordsjællandske keramikeres 

udstilling. 

Til det sidste spurgte Mairi ind til vores nye 

lokaler i Ramløse. Under kampen mod 

kræften nåede vi en lille tur ud og kiggede på 

det hele i fred og ro. 

På mit sidste besøg hos Mairi i Annisse Nord, 

bad hun mig hilse alle, hun kendte. 

Sækkepibespiller, familie og venner fulgte 

kisten ud af Annisse Kirke. 

Ære være dit minde, Mairi. 

På Kunstværkstederne Møllestiens vegne. 

Else Strandsbjerg Haakonsson 
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Samarbejde med RAMhuset. 
Udstillinger i RAMhuset  

Vi vil i løbet af vinteren fortsætte med at 

udstille billeder i mødelokalet i RAMhuset, 

og vi planlægger p.t., hvordan det skal foregå. 

Det bliver i samarbejde med Flemming 

Colstrup fra RAMhuset s bestyrelse, og når vi 

er klar med aftalerne, får I nærmere besked. 

Vi ønsker RAMhuset tillykke med den flotte 

kulturpris 2019. 

 

Det er virkelig godt gået, at I for tre år siden 

fik oprettet RAMhuset som kultur- og 

aktivitetshus - af stor betydning for Ramløse. 

 

Kunstværkstederne er meget glade for at være 

en del af huset og for samarbejdet i øvrigt. 

Held og lykke fremover! 

  

RAMhusets holder 3-års fødselsdag, den 
27/10 kl. 13:00. - 15:00 

 
 
 

 
Slut på en dejlig dag 

 
 
 
 
 
 

 
Medlemstal:  
Vi har fået ... siden sidste medlemsblad. 

 

Velkommen til nye medlemmer: 
Annie Thomsen 
Bente Scheuer 
Britt Salver 
Charlotte Sommer 
Elsebeth Fribo 
Eva Annette Müller 
Hanne Carlsen 
Helle Merete Borg Hansen 
Joan Peitersen  
Jytte Jonna Reinwald  
Lone Klinkby Andersen  
Marianne Kehler 
Ole Dreyer Eskekilde 
Søren Mark Jensen 
Vibeke Metcalf 
Vivi Irene Christiansen 
 

 
Hjemmesiden:  
Der arbejdes fortsat med hjemmesiden, som er 

ved at tage form. Vi mangler lidt mere tekst om 

malerholdene, vores historie og lignende. 

 

Nye foldere 
Vi har nu fået trykt nye foldere til uddeling. 

De ligger til fri afbenyttelse på bordet i 

malerværkstedet. 
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Foreningen: 
Kunstværkstederne Møllestien, 
c/o RAMhuset 
Gammel Præstevej 2, 
3200 Helsinge. 
Mail: moellestikunst@yahoo.dk 
 

Hjemmeside: 
www.moellesti.dk 
 

Meddelelse om fejl i oplysningerne på Hjemmeside - 

sendes til moellestikunst@yahoo.dk  

 

Formand: 
Eva Top – Tlf. 21 85 17 11                                          

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: 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: Hanne Svanberg 

Tlf.: 4878 3880, bedst med sms 

Mail: hbsvanberg@gmail.com 

Croquis 

Kontakt: Sonja Ekkenberg 

Tlf.: 2448 0976 

Mail:  Sonja@lebeda.dk  

Foto  

Kontakt: Søs Friedrichsen 

Tlf.: 2076 4682 

Mail:  soes_friedrichsen@yahoo.dk 

Sten- og skulpturgruppen 

Kontakt: Bestyrelsen  

Mail: moellestikunst@yahoo.dk  

Betaling: 
Vi har konto i Handelsbanken i Helsinge med 

 Reg.nr. 6490 

 Konto.Nr. 2006887. 

Kontingent: 
Kontingentet for hele år 2019 er 300 kr., hvoraf de 50 

kr. er betaling for foreningsmedlemskab af RAMhuset. 
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