Apr. 2020 Information til medlemmerne
Eva Top
Steen Grenbom

igen for fuld kraft efter sommeren. Hold jer
sunde og langt væk fra coronaen! Og sæt
gerne nogle fotos af jeres værker ind på
Facebook til inspiration for os alle!

Næste medlemsblad udkommer juli 2020
Deadline: 15. juni. 2020

God arbejdslyst
Bestyrelsen.

Redaktion:

Fra bestyrelsen:
Med indgangen til april 2020 er vi nu 110
medlemmer, hvoraf de to er foreninger.
(Gribskovmalerne og Tisvilde Kunsthus K51)
I disse corona-tider kører foreningen på lavt
blus. Værkstederne blev lukket ned den 12.
marts, og det er for tiden ikke muligt for
medlemmerne at mødes og arbejde der.
Generalforsamlingen er udskudt på ubestemt
tid, og forårsudstillingen er - helt
uforudsigeligt og for første gang i foreningens
23-årige historie - aflyst. Ligeledes aflyst blev
kunstturen til Skovhuset den 18.marts, hvor
kunstneren Kristian Mainz skulle fortælle om
sine værker. Endelig har vi måttet udsætte den
planlagte udstilling i RAMhuset,
“Metamorphose”, med Ole Sørensens billeder
til engang efter sommerferien.
Vi havde ellers en rigtig god start på året med
croquis, lercroquis, udstilling i RAMhuset og
et velbesøgt medlemsmøde. Vi var godt i
gang med tilmeldingerne og forberedelserne
til forårsudstillingen. Arbejdet med at indrette
atelier og depotrum var næsten færdigt til stor
tilfredshed for brugerne, som skal have stor
ros for at bakke op om arbejdet og holde
orden.

Fra værkstederne:
Atelieret:
Her er en af de sidst indkøbte anskaffelser til
atelieret - et tørrestativ til malerier - ved at
blive samlet.

Keramikværkstedet:
I keramik har der siden nytår været to lørdage
hvor vi har afholdt lercroquis.
Begge gange med fuldt hus, og vi ville gerne
have afholdt endnu en gang her i foråret; men
det lader sig desværre gøre, da vi jo ikke kan
samles.

Det er nu op til de enkelte medlemmer at
holde gejsten oppe, så vi kan komme i gang
Side 1 af 10

Takket være donation fra det grønne hus, har
vi haft mulighed for at købe en ny
eldrejeskive og en lerpresse. Desuden får vi er
hævesænkebord ligeså snart det bliver muligt
at levere det til værkstedet.
Vores glasurer er blevet set igennem og sat i
orden på hylderne, det samme gælder
redskaber mv. så det skulle være lettere at
finde rundt i; lad os hjælpes ad med at holde
orden. Vi ses frem til vi igen kan ses i
keramikværkstedet.
Anne R

Grafikværkstedet:
Der er godt gang i værkstedet til langt ud på
aftenerne. Else har sendt et udpluk!
Da vi heller ikke må komme i værkstedet for
tiden, har vi ikke mulighed for at brænde de
lerfigurer der blev lavet sidst. I vil få besked
lige så snart det kan lade sig gøre.

Jeg maler lige hvad der Pt falder mig ind...
Her "vil du se min navle"?.
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Laves til sort hvid og vi kan trykke litografisk
med laserkopier.

Jeg tager corona antistressmidler....
Fotos af alt.. Her lag af div Stencils og
acrylmaling efter de har været i brug.
Man kan selv skære nogle skabeloner af lidt
tyk hård plastik....

Bruger også tiden til nye papir inde til litotryk
ovenpå.
Det er om at udnytte tiden til div.
fremtidsarbejde....
Men også gå. Fototur og frisk luft med
motion....

Leg med div. ting på div. underlag.
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Elise og Sanne i grafikken i RAMhuset
En januar dag på mandagsholdet. Meget
koncentrerede kvinder. Det er om at udnytte
tiden til at trykke....
Og tungen lige i munden og den rigtige
rækkefølge.... Også for de garvede...

Grafik monotypi.
Dvs. eneste i verden og kan ikke genskabes..

Fotoleg med østers og old gamle briller på
lærred. Tænk hvad I vil... Ny krimifilm... Ikke
for sarte sjæle....
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del af min proces og håber, jeg kan få en
kommentar med på vejen.
Mange gode humør hilsner her fra en provo
Hans J.

Aktiviteter siden sidst:
Croquis.
Sonja og Hans har afholdt 4 croquis-aftener i
atelieret i januar/februar.
Eva

Man kan altid rive en trykskabelon ud af
mælkekarton....
Vh Else Haakonsson.

Fra medlemmerne:
Jeg arbejder i øjeblikket på en akvarel
udstilling, hvor temaet er køn. Alle figurerne
forestiller hver især begge køn. Prøv at
forestille dig en mand med fuldskæg og
bryster, det er i det felt, jeg befinder mig.
Det hænger sammen med at jeg gerne vil
problematisere den trend, som jeg ser der er i
tiden - hvor det nærmest er blevet tabøhhh at
være det, vi nu en gang er - Altså de køn, vi
nu en gang har. Derfor er det også planen, at
den skal have titlen "Hvem er hen", hvor det
sidste referer til det nye svenske udtryk for
"intetkøn". Når tiden er til det, vil jeg tage
billederne med på kunstværkstederne, som en

Julemarked i RAMhuset 6/12.
Søndag den 08/12 deltog vi for første gang i
RAMhusets julemarked.
Det var kun anden gang, RAMhuset prøvede
at holde julemarked, og det blev et stort
tilløbsstykke med over 100 gæster. Der var
gløgg, æbleskiver og harmonikamusik i
caféen, hvor pladsen var trang. Åbent i
Husfliden med hjemmestrik og loppeeffekter
ovenpå. Mange gæster kiggede ind til Else,
Elise og Britt i grafikværkstedet. Noget færre
- kun ca. 50 - fandt vej til værkstederne i blok
4, hvor Sussie, Camilla, Kirsten, Karin, Finn,
Lis og Birthe og Hanne S havde fyldt borde
og staffelier med billeder og keramik. Det var
nok lidt svært for folk at se i december
mørket, at der var noget i gang i
værkstederne. Næste år må vi have bedre
belysning og skiltning uden for samt tydeligt
opslag i RAMhuset.
Eva

Medlemsmøde den 28 januar.
Bestyrelsen havde indkaldt til fælles drøftelse
af vores fremtid. Hvad vil vi med
Kunstværkstederne? Hvordan holder vi fast i
de gode traditioner med fællesskab,
samarbejde og gensidig inspiration? Hvad
mangler vi lige nu? Hvad kunne vi tænke os
af aktiviteter osv osv?
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I alt 30 medlemmer deltog, stemningen var
god, og der kom mange forslag og
synspunkter frem, som bestyrelse og
aktivitetsudvalg vil gå videre med. Flere nye
medlemmer var mødt op og gav deres besyv
med. De blev budt velkommen med
klapsalver. Bestyrelsen, der med kun 5
medlemmer har været under et vist
arbejdspres, appellerede til medlemmerne om
at melde sig til bestyrelsesarbejde og
udvalgsarbejde. (Se referat, infomail 2020009, af 10.febr)
En rigtig god, konstruktiv og hyggelig aften!
Det tegner godt for fremtiden!
Eva
Møde vedr. Forårsudstillingen.
Den 24. februar havde Lis Glidal indkaldt til
møde om den kommende forårsudstilling.
Det var et fint lille møde, der varede en time.
Finn, Elise, Eva og to nye medlemmer,
Jeanne og Sanne deltog.
Vi diskuterede reklame udadtil, invitation af
skoleklasser, samt principper for ophæng i de
to rum, hvor sideskibet også skal gøres
attraktivt for medlemmerne. Der var planer
fra mandags/tirsdagsholdet, og portrætholdet
ville også lave noget samlet. Alle planerne gik
desværre i vasken grundet coronakrisen. Men
vi har skrevet ideerne ned og gemmer dem til
efteråret. Tak til Lis for initiativ til mødet.
Eva

Deltagerne kom fra K 51 og
Kunstværkstederne, 10 i alt, og vi gik på med
krum hals og kastede os ud i store og
ambitiøse projekter. Tiden var for kort til at
færdiggøre dem på stedet, da de jo også skulle
tørre inden færdiggørelsen. Men vi lærte
teknikken, og vi kunne så selv arbejde videre
og færdiggøre vore værker. Forhåbentlig
kommer nogle af resultaterne med på den
kommende udstilling, så andre også kan få
lyst til at arbejde med denne spændende
teknik.
Kirsten Egeberg

Kommende aktiviteter:
Aktivitetsudvalget holder pause i denne tid,
og der kommer formentlig ikke nye aktiviteter
før efter sommeren. Der er ikke taget stilling
til om 5. juni - markedet i Ramløse bliver
gennemført. Sker dette, kan der blive tale om,
at Kunstværkstederne deltager med nogle
boder. Så hav evt. små salgbare værker klar.

Udstilling:
Udstilling i Ramhuset med Birthe
Larsen

Kursus i papmache
Kursus i papmache den 8-9/2 2020.
I weekenden 8-9 februar lagde Blok 4 lokaler
til et kursus i papmaché-skulpturer med
kunstneren Jette Botchinsky. Hun har udviklet
en teknik til at lave skulpturer i papmaché,
som bygger på enkle materialer som hønsenet,
avispapir og melklister - altså billige
materialer - som grundlag for flotte
skulpturer, der nemt kan konkurrere med dyre
og ædle materialer.
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Den 11. februar blev vores første udstilling
med fernisering i RAMhuset afholdt.
Fleming Colstrup og Eva Top holdt
velkomsttaler, hvorefter Birthe fortalte om
sine billeder og kakler samt baggrunden for
dem. Hovedparten af billederne - Istedgade
serien - var hun blevet inspireret til efter
mange års arbejde i området. Andre billeder
bestod af hvide huse/byer samt billeder, hvor
kraner indgik. Sidstnævnte har Birthe også
været meget optaget af, og så dem nærmest
som organiske former.

Lea Peters og Bjørn sang og spillede
evergreens, som alle kunne nynne med på - og
blive i godt humør af!
Der blev serveret vin, vand og chips til de
mange, der var mødt op. En dejlig og
vellykket aften.

Billederne fra Istedgade serien var med
mange detaljer, afdæmpede og mørke farver,
som sammen med misbrugerne og de
hjemløse var stemningsfuldt skildret. Et
univers - som vi andre nysgerrigt gik på
opdagelse i!

I skrivende stund ved vi ikke rigtig, hvornår
næste udstilling kommer til at foregå, da det
kommer an på Corona virussen. Det skulle
efter planen være i august - så vi får se ....
Dorte D
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Andet:

Samarbejde med RAMhuset:

Bibliotek:

Et mindre uheld:

Vi har anskaffet 2 nye bøger;

Den 18. februar faldt jeg over nogle forhøjede
fliser ud for blok 4. Jeg knaldede hovedet ned
i fliserne og fik et “sæve-øje”, der dog hurtigt
fortog sig. Rystelsen satte gang i mit
hjernecenter for poesi, og jeg skrev
nedenstående kvad, da jeg kom hjem. Pas
godt på, hvor I går! Eva.

1) NIVIARSIAQ, Grønlands sjæl. Fra 2008:
- “Gerda Nietzer, blomstermaler, Kristian
Mainz, naturfotograf, og Kristian Olsen
aaju, forfatter og digter, har sammen
skabt denne enestående bog, som i ord og
billeder skildrer blomster og natur i
Grønland. Tekst på dansk, grønlandsk,
engelsk og tysk”
2) Kristian Mainz. 2019; INUA - meget
smukke fotografier, bl.a. nærbilleder af
mos, sten og lignende.

Forkvinden faldt
Favntag med fliser!
Fælt blev fjæset
I ugen efter
Nu er hun fager og frejdig som før
Og advarer alle:

Indkomne forslag til ordinær
generalforsamling:
Nyt navn til foreningen:
Der er kommet 6 forslag til navne, der skal
behandles på kommende generalforsamling:
Kunstværkstederne Møllestien
Kunstværkstederne i Ramløse
Kunstværkstederne i Gribskov
Mølleværkstederne
Kunstværksted Ramløse
Gribskov Kunstværksteder
Da generalforsamlingen er udsat, kan man nå
at komme med flere forslag. Gerne inden vi
holde generalforsamling, så de kan komme
med på stemmesedlen.

Før fod forsigtigt
ved vejen til værksted!
Sagen er taget op i samarbejde med
RAMhuset og Gribskov Kommune.

Medlemstal:
Vi har fået 11 nye medlemmer siden sidste
medlemsblad.
Velkommen til
Ann Mikkelsen
Anne Kathrine Sandager
Anne Prejsz
Annegroe Møller
Cecilia Cotta
Finn Rudbeck-Larsen
Jane Sunesen
Kurt Schimmel
Nanne Klingberg
Pernille Bøndergaard
Pernille Top
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Æresmedlem:
Og så har vi fået et nyt æresmedlem

Afsluttende bemærkning
Vi beklager denne Corona krise, hvor vi er
blevet pålagt af myndighederne at holde
lukket. Men vi skal passe på hinanden, så
husk at følge anvisningerne fra
sundhedsstyrelsen, til vi ses igen.

Det er Ole Sørensen, “formand” for
Billedmagerne og kendt fra keramikken, hvor
han bl.a. bistår ved raku brændingen. Ole har
været selvstændig keramiker i hele sit
arbejdsliv. Han blev medlem af
Kunstværkstederne i 2002. Den 19. januar
fyldte han 90 år, hvilket medfører
æresmedlemsskab af foreningen.
Stort tillykke til Ole.
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Foreningen:
Kunstværkstederne Møllestien,
c/o RAMhuset
Gammel Præstevej 2,
3200 Helsinge.
E-mail:
moellestikunst@yahoo.dk
Hjemmeside:
www.moellesti.dk

Formand:
Eva Top
Tlf.: 2185 1711
Mail: e.top@cool.dk.

kontaktpersoner:

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.: 6081 6881, bedst med sms
Mail: hbsvanberg@gmail.com
Croquis
Kontakt: Sonja Ekkenberg

Mandag

Tlf.: 2448 0976
Mail: Sonja@lebeda.dk

Kontakt: Susanne Strøyberg
Tlf.: 2984 6619

Foto

Mail: sanne.stroeyberg@.gmail.com

Kontakt: Søs Friedrichsen

Tirsdagsmalerne
Kontakt: Lis Glidal
Tlf.: 4273 0703
Mail: lisglidal@hotmail.com

Tlf.: 2076 4682
Mail: soes_friedrichsen@yahoo.dk
Sten- og skulpturgruppen
Kontakt: Bestyrelsen
Mail: moellestikunst@yahoo.dk

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

Betaling:
Vi har konto i Handelsbanken i Helsinge med
Reg.nr.
Konto.Nr.

6490
2006887.

Kontingent:
Kontingentet for hele år 2020 er 300 kr., hvoraf de 50
kr. pr. medlem er betaling for foreningsmedlemskab af
RAMhuset.

Kontakt Birthe Stenalt Schacht
Tlf.: 2892 1106
Mail: B.Stenalt_Schacht@icloud.com
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