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Fra bestyrelsen:

af jer har lyst og tid til at gå ind i
bestyrelsesarbejdet efter generalforsamlingen
til marts - eller deltage i et af udvalgene. Sæt
kryds i kalenderen til medlemsmødet den 28.
januar kl. 19:00 - 21:00.
Fortsat god arbejdslyst og rigtigt godt kreativt
nytår til alle!

Med indgangen til januar 2020 er vi nu 108
medlemmer, hvoraf de to er foreninger.
(Gribskovmalerne og Tisvilde Kunsthus K51)

Bestyrelsen.

Det har været nogle travle måneder med stor
aktivitet i værkstederne, efterårsudstilling,
kursus, events og croquisaftener. Brugerne af
atelieret og keramikværkstedet har holdt
møder om retningslinjer for den daglige brug
af værkstederne. Depotrummene er ordnet,
opslagstavlen organiseret, midlertidigt
trappetrin og gelænder ved blok 4 opsat.
Bestyrelsen arbejder fortsat på forbedringer af
værkstederne ved at søge fonde til udstyr og
møblement.

Regler for brugen af atelieret.

Bestyrelsen har siden marts måned kun haft 5
medlemmer, hvilket har givet en del ekstra
arbejde for de enkelte bestyrelsesmedlemmer.
Heldigvis har de to suppleanter været aktive
og har hjulpet godt med. Vi har også fået god
hjælp fra medlemmerne til de forskellige
aktiviteter, hvilket vi er helt afhængige af og
takker for.

Fra værkstederne:

Den 15/10 var der som bekendt møde for
brugerne i atelieret vedr. indretning af lokalet
og depotrummene, daglig brug, rengøring
m.m. De foreløbige regler for brugen af
atelieret er nu nedskrevet og udsendt til
medlemmerne via infomail nr. 2019-042. Der
er sat en plan over rengøring op på
opslagstavlen. Bestyrelsen har udpeget Dorte
Dahl som kontaktperson.
Bestyrelsen.

Tiden er nu inde til sammen med
medlemmerne at drøfte vores fremtid.
Hvordan sikrer vi, at den gode udvikling kan
fortsætte? Hvilke ideer eller ønsker har
medlemmerne til aktiviteter? Hvilke udvalg,
skal vi have? Tænk allerede nu på, om nogle
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Tirsdagsmalerne:
Tirsdagsmalerne og klimadebatten.
9 kunstnere fra Tirsdagsmalerne havde i en
periode klima som tema for deres kunst.
Resultatet blev dels nogle malerier, der viste,
hvor galt det står til med vores klima, dels
nogle smukke malerier, der viste, hvordan det
burde være. Malerierne blev udstillet i
kulturhuset den 19. november ved en
spændende og højst aktuel klimadebat, ledet
af meteorolog og tv-vært, Jesper Teilgaard.
Godt gået Tirsdagsmalere!
Eva

Portrætmalerne:

regler for brug atelieret som hænger på vores
fælles opslagstavle.
En gruppe arbejder nu fast den 1. torsdag i
måneden kl.10 - 14, pt. er der desværre ikke
plads til flere; men de øvrige torsdag
formiddage, hvor der også er en del der
arbejder, er der stadig plads. Vi arbejder med
hver vores projekt, og snakker sammen over
en kop te/kaffe, når vi holder pause.
Med hjælp fra skolens pedel Torben, er der
fundet plads til vores ”spande” til raku i det
udendørs depotrum, så de ikke kommer til at
stå og lugte i vores værksted.

Aktiviteter siden sidst:
Croquis.
Sonja har arrangeret 5 velbesøgte
croquisaftener i atelieret, blok 4. Lokalet har
fungeret fint. Der er kommet 2 nye modeller
til.

Dejlig rent i atelieret efter en hvid tornado.
Hyggemusik i den nye radio. Herligt!

Keramikværkstedet:
I keramik er vi nu ved at være på plads og er
kommet godt i gang i værkstedet. Det beløb
som foreningen har søgt gennem ”Det grønne
hus” skal bl.a. gå til indkøb af et
hæve/sænkebord og ny el drejeskive.
Der er lavet retningslinjer for brug af lokalet,
som hænger på opslagstavlen i
keramikrummet, her står også navnene på
kontaktpersonerne i keramik. Se desuden

Efterårsudstilling i Helsinge
Kulturhus den 5/10 - 18/10.
Vi afholdt vores treogtyvende
efterårsudstilling siden foreningens start med
udstilling af malerier, akvareller og grafik. Lis
organiserede som sædvanligt ophængningen i
den store sal, og udstillingen blev rigtig flot.
Flere nye medlemmer udstillede, hvilket gav
nyt liv og nye motiver og farver. Der var
desværre ingen billeder i sideskibet (lokalet
ved siden af salen) denne gang. Her plejer vi
at hænge mindre malerier, tegninger og
akvareller op. Det må vi råde bod på ved
forårsudstillingen.
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Der var pænt fremmøde og rigtig god
stemning ved ferniseringen, der blev åbnet af
en veloplagt Morten Ulrik Jørgensen,
formand for Kultur, Erhverv og
Oplevelsesøkonomi-udvalget. Hyggemusik på
flyglet ved Wenzel Top. Dejlige håndmadder,
vin, frugt med mere. Stor tak til alle hjælpere.
Eva

To Kreative dage og den Suspekte.
En lille flok kunstnere (11 ialt) fra
Kunstværkstederne og Tisvilde Kunsthus K51
kastede sig ud i et voveligt projekt, hvor de på
2 dage med stor kreativitet stablede en
morsom “suspekt” udstilling på benene i den
store sal i Kulturhuset i Helsinge. Det var
meget hyggeligt og sjovt, selvom nogle af os
var lidt rådvilde i starten - materialerne var
nemlig papkasser, bøjler, søm, pap, garn,
stofrester og hønsenet, et skelet af plastik
m.m. - Men det lykkedes! Skelettet blev tapet
fast til en søjle af kasser med gaffa-tape (og
væltet som en happening ved ferniseringen).
Der blev lavet små træfigurer og
papmachefigurer, små fantasihuse af
hønsenet, søm og metaldimser, et langt
collagemaleri med mennesker, der hang ud af
billedet, og sidst - men ikke mindst englevinger med glorie over, som man kunne
blive fotograferet under.

Ved fernissagen den 9/11 optrådte et ungt
rapband ved navn Funkynyme Rytmeholikere
- med fuldt drøn på højtalerne! - med deres
bud på, hvad kunst er: (“hvad er det for en
underlig dunst? L... på dåse, skal det være
kunst!”)
Rigtig sjovt!
Eva
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Alkohol ink
Kunstværkstederne Møllestien og Tisvilde
Kunsthus K51 fælles kursus i Alkohol Ink
søndag den 10. nov. 2019 blev en stor succes.

Nærmere oplysninger vedr. tid, sted og pris
følger.
Susanne Strøyberg

Ramhusets fødselsdag

Vi planlægger derfor at gentage kurset med
Cbart/ Charlotte Bøgh Aagaard og Lone
Zimino til foråret.

Alkohol Ink del 2
På denne spændende workshop arbejder
vi med forskellige teknikker, der betyder at
man kan forfine sit eget unikke udtryk på
yupo-papiret, bl.a. ved hjælp af mixed media
og akryl. Alkohol Ink vil være
udgangspunktet og baggrund for det. Denne
workshop vil være mere legende og kreativ.
Man får dette ud af kurset:
• Du lærer, hvordan du kan skabe
selvstændige unikke værker.
• Du lærer metoder til, at få dit eget udtryk
frem.
• Du vil i højere grad komme til, at arbejde
med dit individuelle udtryk.
• Du vil selv lave øvelser, så du er godt
rustet til at fortsætte, når du kommer
hjem.
• Du får masser af tips, tricks og vejledning
undervejs.
Alle medlemmer kan deltage.

Da grafikværkstedet ligger i selve Ramhuset,
føltes det naturligt at holde åbent hus den dag,
så de besøgende kunne komme rundt i hele
huset og se, hvordan det bliver brugt. Vi var
fire grafikere, der arbejdede med klargøring
og trykning af grafik. Vi havde godt besøg af
interesserede gæster, som fik en lille
introduktion til nogle af grafikkens teknikker.
I blok 4 var der også åbent hus, og gæsterne
kunne se arbejdende kunstnere i
malerværkstedet. I keramikværkstedet var der
ingen arbejdende kunstnere, men selve
værkstedet vakte stor interesse. Så hvem ved,
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om der kommer et par nye keramikere i
fremtiden.
En fin og hyggelig dag for alle.
Kirsten

Kommende aktiviteter:
1.

Croquis: tirsdage den 14. og 21. januar kl.
19:00 til 21:00 i atelieret, blok 4.

2. Lercroquis: lørdag den 25. januar kl.
13:00 til 16:00 i keramikværkstedet.
Tilmelding til Anne. E-mail:
anne.rambaek@sv60.dk
3.

Medlemsmøde: tirsdag den 28 januar kl.
19:00 til 21:00 i atelieret, blok 4.
Nærmere oplysninger følger.
Emne: Strategi for fremtiden. Tilmelding
til Eva 21 85 17 11 eller e.top@cool.dk

4.

Kursus i papmache: weekenden den 8.
og 9. februar i atelieret, blok 4.

5.

Ordinær generalforsamling ifølge
vedtægterne tirsdag den 24. marts kl.
19:00 - 22:00 i RAMhusets café.

6.

Alkohol Ink del 2: Nærmere oplysninger
vedr. tid, sted og pris følger.

Ordinær generalforsamling:
Herved indkaldes til foreningens ordinære
generalforsamling i henhold til vedtægternes
§5, som afholdes i

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.

Valg af dirigent, referent og
stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Interesse - og værkstedsgruppernes
beretning
4. Aflæggelse af revideret regnskab til
godkendelse
5. Fremlæggelse af budget for den
kommende periode
6. Fastsættelse af kontingent
7. Behandling af indkomne forslag *
8. Valg til bestyrelsen**
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
10. Valg af 2 suppleanter
11. Eventuelt
* Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være
formanden skriftligt i hænde senest 2
uger før generalforsamlingens afholdelse,
dvs. senest tirsdag d. 10 marts 2020 kl.
8.00. Forslagene vil efterfølgende blive
eftersendt som supplement til denne
indkaldelse, dog senest torsdag d. 17.
marts 2020.
** Man skal have været medlem mindst 3

mdr. for at kunne blive valgt til
bestyrelsen.
Kandidater til bestyrelsen bedes meddele
deres kandidatur til formanden inden
tirsdag d. 10. marts 2020. Gerne via
mailto: moellestikunst@yahoo.dk
Vedlagt:
Gældende vedtægt for Kunstværkstederne
Møllestien - godkendt den 23. marts 2017.

RAMhuset´s Café.
Tirsdag den 24. marts 2020, kl. 19.00 – 22.00
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OBS!




Andet:
Af vedtægtsbestemmelsen om
fuldmagt i §6, fremgår det, at du ikke
kan stemme pr. fuldmagt.
At dit forslag kan blive annulleret,
hvis du ikke møder op til afstemning.
Det skyldes, at en forslagsstiller, der
ikke møder op på en
generalforsamling, ikke har krav på at
få sit forslag behandlet, medmindre
dirigenten kan konstatere, at et
tilstedeværende medlem kan tage
forslaget op.

Der vil blive en let servering umiddelbart før
og under mødet.
Vel mødt Bestyrelsen

Nyanskaffelser:
Lykken har igen tilsmilet os.
Vi har modtaget en donation fra Det Grønne
Hus i Helsinge på 16.400,- kr. til indkøb af en
elektrisk drejeskive og diverse tilhørende
møbler til keramikken samt en radio/CDafspiller til atelieret.

Rengøring:
Så blev der en plasken, en sjasken og tørren!
Mandagsholdet og tirsdagsgruppen gik til
makronerne i atelieret første uge i december,
for julen står for døren, og vi havde ikke gjort
rigtig rent siden indflytningen.
De to grupper, der var først på
rengøringslisten, måtte derfor tage det store
slæb. Malerpletter blev skrabet af gulvet, og 4
spandfulde sæbevand gav gulvet en
forbavsende lys kulør. Stålvask,
vindueskarme, spindelvæv osv. Da
portrætmalene kom næste dag, duftede der
rent og dejligt, og det var en nydelse at
arbejde lokalet.

Mail-adresser på medlemmerne:
Der er udarbejdet en mailliste for brugerne af
atelieret. Listen ligger på bestyrelsens hylde i
reolen under det store whiteboard.
Til øvrige medlemmer:
Der er stillet en æske ved den fælles
opslagstavle, hvor du som medlem kan
anbringe et visitkort, dersom du ønsker at
give andre medlemmer mulighed for at
kontakte dig på telefon /mail eller begge dele.

Kontingentbetaling:
Kontingent for 2020 er 300,- kr., hvoraf de
50,- kr. er et årligt fast foreningskontingent
pr. medlem til RAMhuset.
Foreningskontingentet giver adgang til
faciliteter (Køkken, Café, bibliotek, toilet
m.m.) i RAMhuset og mulighed for, at vi som
medlem kan deltage med rabat i de mange
arrangementer og foredrag RAMhuset
afholder.
Tusind tak til Det Grønne Hus.
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Husk at betale kontingent inden marts 2020.

Medlemstal:

Vi har konto i Handelsbanken i Helsinge med

Vi har fået 8 nye medlemmer siden sidste
medlemsblad.

RegNr.
kontoNr.

6490
2006887

Samarbejde med RAMhuset:
Hjertestarter:
Skolens hjertestarter er ikke frit tilgængelig
og er i øvrigt udlånt hele sommeren til
livreddere. RAMhusets nærmeste hjertestarter
findes derfor på Ligustervej 9. Et
hjertestarterkursus er ret dyrt, men Fleming
fortalte om hjerteløberordningen og laver et
indlæg om det i Ramløse guiden.

Kompetencelister:
I forhold til kompetencelisterne vil det blive
taget op på et kommende matrikelrådsmøde.
Thomas kommer med et udspil til en dato.
Der er i øvrigt blevet talt med formænd for
henholdsvis Kunstværkstederne (Eva Top) og
husfliden (Pernille Coff). Kan vi evt. tilbyde
en eller anden aktivitet for børnene i
samarbejde med skolens lærere eller SFO?

Velkommen til nye medlemmer:
Helen Vagn-Hansen
Janne Bjørnbøl
Jeanne Rungby
Majbrit Skou
Lea Peters
Lisbeth Nørkjær
Sys Oppenlænder
Vibeke Buchwaldt

Hjemmesiden:
Der er nu nedsat en ad hoc arbejdsgruppe til
hjemmesiden, som skal mødes 1 eller 2
gange.
Det bliver: Hanne, Steen, Anne, Else og
Dorte.
Hanne indkalder.

Glædelig jul og Nytår:
Du og din familie ønskes en

glædelig jul
fra os i bestyrelsen

Julemarked:
RAMhuset vil gerne invitere lokale
producenter til deres julemarked. RAMhuset
mener, at det er ok, idet de lokale producenter
ikke sælger men udelukkende præsenterer
deres produkter.

Kontingentbetaling:
Når et medlem af Kunstværkstederne har
betalt kontingent, er medlemmet også
automatisk medlemmer af RAMhuset.

med ønske om

et godt og kreativt nytår.
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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.: 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
Tlf.: 2448 0976
Mail: Sonja@lebeda.dk

Mandag

Foto

Kontakt: Susanne Strøyberg
Tlf.: 2984 6619

Kontakt: Søs Friedrichsen

Mail: sanne.stroeyberg@.gmail.com
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

Betaling:
Billedmagerne

Vi har konto i Handelsbanken i Helsinge med

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

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.

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