Juli 2020 Information til medlemmerne
Redaktion:

Fra bestyrelsen:

Eva Top
Steen Grenbom

Med indgangen til juli 2020 er vi nu 113
medlemmer, hvoraf de to er foreninger.
(Gribskovmalerne og Tisvilde Kunsthus K51)

Information til medlemmerne udkommer fire
gange årligt.
Her kan du se deadlines og udgivelsesdato:
Fjerde medlemsblad udkommer primo
oktober 2020
Deadline: 15. sep. 2020

Sikke en tid vi lever i! Verden er da gået helt
af lave! Vi er blevet “ corona-fikserede”, skal
hele tiden passe på os selv.
Den 16. marts måtte vi lukke
Kunstværkstederne. Vi fik lige lov at hente
vores ting lørdagen og søndagen inden. Så var
det slut med at komme.
Siden har medlemmerne måttet arbejde
hjemme på bedste beskub. Der ligger nok
meget ufærdigt arbejde rundt omkring:
keramik til brænding, grafik til trykning og
malerier i atelieret til de sidste penselstrøg.
Bestyrelsen måtte udsætte
generalforsamlingen på ubestemt tid.
Kunstturen til Skovhuset og rakubrænding
ved keramikken blev aflyst og Oles udstilling
- “Metamorphose”- i RAMhuset blev udsat til
efter sommeren. Matrikelfestival og 6. Juni
fest i Ramløse blev aflyst. Men det værste
var, at der for første gang i
Kunstværkstedernes historie ikke blev nogen
forårsudstilling. Hvor ærgerligt!!!
Nu er vi imidlertid klar til - med forsigtighed at gå i gang igen. Else, Dorte, Anne og Hanne
har indrettet værkstederne efter alle
forholdsregler. Der er sørget for håndsprit,
engangshåndklæder m.v. Alle værksteder stod
således klar til genåbning mandag den 15.
juni. Dog med begrænsning m.h.t. antal
brugere på samme tid.
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Nu må vi i Kunstværkstederne se at komme
videre med vores sædvanlige kunstneriske
aktiviteter!

Fra værkstederne:
Atelieret:

Retningslinjer:
Indretningsudvalget under bestyrelsen har set
på lokalerne og de muligheder
retningslinjerne giver. Det betyder bl.a., at vi
er begrænset i antal samtidigt fremmødte
medlemmer pr. værksted, hvor der max må
være:




10 personer i atelier
6 personer i grafik
4 personer i keramik

Hanne Schjærff og Vivi Christiansen i fuld gang på genåbningsdagen
i atelier, den 15. juni kl. 10.

Hilsen fra Billedmagerne!
Og det vigtigste, at vi hver især passer på
hinanden og de særligt udsatte ved at være
særlig omhyggelig med rengøring af
overflader og fælles brugsting.

Hej alle! Vi er rykket udendørs for sommeren
og kommer først tilbage til atelieret 1. sept.
Vi sidder 2 meter fra hinanden. Må skrue op
for høreapparaterne. Og vi spritter og spritter.
Men vi får også tegnet - og nydt det gode vejr,
fuglesangen (iblandet motorstøj) og det
smukke sommerland.
2 tegninger af Ole

God arbejdslyst og pas fortsat godt på jer
selv!
Side 2 af 12

Vi har sendt jer en liste over steder, vi vil
tegne fra i sommerens løb. Alle er velkomne
til at deltage. Ring for en sikkerheds skyld til
Finn eller Eva, før du kommer, der kan være
aflysninger.
Se infomail nr. 2019-25 eller hjemmesiden,
www.moellesti.dk. Finn og Eva.

Vi maler forskellige steder fra kl. 13:00 til ca.
16:00. Hvis du vil med en dag, så ring dagen
før til Ole: 49 71 75 75 eller Eva: 21 85 17 11.
Ole, Kirsten og Eva.

Sommerhilsen fra Portrætgruppen
Kære alle!
Her er dejligt i det frie!
I dag er vi i Gilleleje Havn. Der er god plads
og masser af motiver og mangel på P-pladser.
Frants er med for første gang. Vi fik hver
lavet en tegning/akvarel.
Mågerne skriger, og der lugter af fisk, så nu
går vi ned til kanalkiosken og køber en is.

Foto af portrætmalerne i arbejde:

Afslapning efter endt arbejde i marken.
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Keramikværkstedet:
Vi har nu endelig fået leveret og opsat det nye
hæve/sænkebord, bevilget af Det Grønne Hus.

Pladeværkstedsrummet har fået nye
arbejdsstationer, også langs væggene i hver
sin side af rummet.
Der er plads til 3 personer i hvert rum.

Lerpressen er også kommet.
Vi går nu i gang med at brænde de ventende
lerskulpturer fra sidste Lercroquis m.m.

Grafikværkstedet:
Næsten alt i grafiklokalerne har fået nye
pladser... I sværterummet står bordene nu
langs væggene og mere
Gulvplads er opnået, så den nødvendige
afstand kan udføres. Vi glæder os til nye
grafiktimer.

Nu er der go plads til trykpressen.... Og en lille
svingom.... Hvis...
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Fra Hans Jultved
Redaktionen bad på et tidspunkt om at vi
sendte nogle fotos af det vi gik og syslede
med hver især.
Her har du nogle eksempler fra mig. Det er
fotos af akvareller som skal indgå i den
udstilling jeg nævnte, som skal tage fokus i
den relativisering af køn, som jeg mener der
finder sted i den tid vi befinder os i. Jeg har
tænkt mig at en evt. titel på selve udstillingen
kunne være "Hvem er det", eller "Hvad er
det".
Jeg har forsøgt at tage nogle stereotyper i
form af køns specifikke træk og sat dem
sammen så de bliver til en mellemting. Hvad
budskab o. lign angår så vil jeg lade det være
op til beskueren selv at bestemme. Der skulle
være rigeligt at udlede. Jeg har ca. 20 færdige
nu og regner med at komme op på ca. 40 stk.

Grafikhilsen Else Haakonsson

Fra medlemmerne:
Mens vi ventede på grønt lys for genåbning
blev følgende opfordring sendt ud til
medlemmerne:
En del medlemmer arbejder med mindre
eller anderledes projekter hjemme og
sender mails til hinanden. Andre lægger
billeder på Facebook. Har I nogle gode
ideer, som vi andre kan få glæde af, så
send en mail ud via Steen. Fortsat god
arbejdsløst og hold humøret oppe!
Vi fik 2 beretninger om spændende projekter.
Tak!
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Gode hilsner fra Hans Jultved
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Modtaget fra Ana Farid
Hej som forsættelse af mine mixmedie
collager har jeg forsøgt med denne collage at
udtrykke, “Lyset kommer fra rummet“.

vi ikke alle er fit for fight og kan klatre over
og under væltede træer. Hvis du på dine
gåture i skoven også oplever dette problem, så
kontakt dem. Vi skal alle kunne nyde og
bruge skoven uanset alder.
Hilsen fra Ana Farid

Aktiviteter siden sidst:
Aktivitetsudvalget har holdt pause i denne
Covid-19 tid, men vender tilbage med nye
aktiviteter efter sommeren.

Afholdelse af udsat ordinær
generalforsamling:
Herved indkaldes til foreningens ordinære
udsatte generalforsamling i henhold til
vedtægternes §5, som afholdes i

Den store sal i Kulturhuset
på Skolegade 43, Helsinge.
Tirsdag den 4. august 2020, kl. 19.00 – 22.00
Dagsorden ifølge vedtægterne:
Jeg har forsøgt bl.a. at tørre skindet fra en
havørred og fiskeskæl fra koral fisk indsat
som en del af rummet. Billedet er 20x20 cm.

1.
2.
3.

BRUG SKOVEN Det optager mig ligeledes i
disse tider hvor alle aktiviteter / motion er
stoppet, at få min motion ved at udforske og
gå i skoven. Men oplever, at jeg flere steder
kun kan kigge ind i skoven, men ikke gå inde
i skoven. Derfor gør jeg Nordsjælland
skovstyrelse opmærksom på dette problem at

4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent, referent og
stemmetællere
Formandens beretning
Interesse - og værkstedsgruppernes
beretning
Aflæggelse af revideret regnskab til
godkendelse
Fremlæggelse af budget for den
kommende periode
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag *
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8.
9.
10.
11.

Valg til bestyrelsen**
Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Valg af 2 suppleanter
Eventuelt

* Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være
formanden skriftligt i hænde senest 2
uger før generalforsamlingens afholdelse,
dvs. senest tirsdag d. 21 juli 2020 kl.
8.00. Forslagene vil efterfølgende blive
eftersendt som supplement til denne
indkaldelse, dog senest torsdag d. 30. juli
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. 21. juli 2020. Gerne via mailto:
moellestikunst@yahoo.dk
Vedlagt:
Gældende vedtægt for Kunstværkstederne
Møllestien - godkendt den 23. marts 2017.

OBS!




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.
Der er pt. modtaget følgende forslag til
navneændring og en tilføjelse i paragraf 7:
Nye navne til foreningen:
 Kunstværkstederne Møllestien


Kunstværkstederne i Ramløse



Mølleværksstederne



Kunstværkstederne



Kunstværkstederne i Gribskov



Kunstværksted Ramløse



Gribskov Kunstværksteder

Nyt afsnit til vedtægter vedrørende valg
på generalforsamlingen:
 Bestyrelsen bør sammensættes af
medlemmer, så alle værksteder er
repræsenteret med mindst én
repræsentant i bestyrelsen.
Da generalforsamlingen er udsat, kan man
nå at komme med flere forslag. Gerne i
god tid inden vi holde generalforsamling,
så de kan komme med på stemmesedlen.
Dog skal forslag være fremsendt skriftligt til
formanden senest 14 dage før
generalforsamlingen.
I tilfælde af indkomne forslag, udsendes ny
dagsorden indeholdende forslag –senest 7 dage
før generalforsamlingen.

Vel mødt!
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Nyanskaffelser:
Et dejligt nyt hæve/sænkebord til keramikken
er indkøbt for midler fra det Grønne Hus og
skruet sammen og sat op af Kurt, Annes
mand. Tak til det Grønne hus og Kurt!

Udstilling:
Birthe Larsen, Lis Glidal og Lea Peters
udstiller pt. i det Gamle Posthus i Gilleleje,
som medlemmer af Gribskov Malerne.

Bestyrelsen har søgt Veluxfonden
om130.000kr til indkøb af 12 solide,
ergonomiske arbejdsstole samt 3 hæve/sænkeborde til erstatning for nuværende gamle og
udtjente møbler. Desuden ønskede vi os en
god ekstra raderpresse/trykpresse til vores
grafikværksted. Et stort ønske var endvidere
en stor keramikovn, der kan brænde stentøj,
til keramikværkstedet.
Vi har modtaget en donation fra Velux
Fonden på max. 60.000,- kr.
Tak til Veluxfonden for den flotte bevilling,
På næste bestyrelsesmøde tager vi stilling til,
hvad det er smartest at købe. Vi skal købe en
eller flere af de ting, vi har ansøgt om. Derpå
vil vi forsøge at finde andre fonde til resten.

Efterårsudstilling:
Det gamle posthus Gilleleje

Efterårsudstillingen vil blive afholdt den
03/10 - 17/10 i Helsinge Kulturhus.
Vi har booket den store sal og “sideskibet”
(det tilstødende rum). Der skulle således være
plads til nogle af de værker, der ikke kom
med på forårsudstillingen, og til de nye, som
er undervejs. Vi må se til den tid, hvad der
kan blive plads til!
Lis Glidal har foreslået et fælles emne, hvilket
erfaringsmæssigt gør sig godt. Det er frivilligt
om man vil være med.

Forslag til fælles emne:
Seneste billede fra Lis Glidal

Fonde:

På mødet den 24 februar, indkaldt af Lis
Glidal vedr. de næste forårs- og
efterårsudstillinger i Kulturhuset i Helsinge,
blev det besluttet at foreslå et fælles emne til
efterårsudstillingen den 3/10 - 17/10.
Værkerne med det fælles emne vil blive
hængt op på endevæggen i den store sal.

Lykken har igen tilsmilet os.
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Vi vedtog emnet: “Myter og Drømme”
inspireret af Hans Scherfig.
Der er lige nu en stor udstilling af Scherfigs
billeder på Nivaagaards Malerisamling i Nivå,
som man kan lade sig inspirere af.
Udstillingen løber frem til 6. sept.
Kontakt Lis Glidal for nærmere information.
Det er frivilligt at deltage.

Samarbejde med RAMhuset:
Gribskov kommune har i Covid-19 perioden
benyttet tiden til at få rettet op på
vedligeholdelsen af RAMhuset og Ramløse
skole. Vi har bl.a. fået en ny asfaltbelægning
på vejen fra den store parkeringsplads til
RAMhuset og Blok 4.

I selve RAMhuset har caféen og køkkenet fået
nyt gulv

Så alt inventar har været mast sammen i de
tilstødende lokaler.

RAMhuset har holdt deres udsatte ordinære
generalforsamling den 10. juni med et
fremmøde på i alt 22 personer inkl.
bestyrelsen og suppleanter i kantinen på
Ramløse skole.
Steen, der er kunstværkstederne Møllestiens
valgte repræsentant i RAMhusets bestyrelse
for 2 år. Deltog i generalforsamlingen.
Dirigenten sluttede generalforsamlingen med
ordene: ”Det var en god generalforsamling på
gammeldavs maner, hvor alle så ned i deres
papir og fulgte med i bestyrelsens
fremlæggelse.”
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Se referat af generalforsamlingen i vedlagte
nyhedsbrev nr. 17 fra RAMhuset.

Medlemstal:
Vi har fået 3 nye medlemmer siden sidste
medlemsblad.
Velkommen til
Marianne Qvist Lorensen
Hanne Hauer
Frants Mathiesen

Afsluttende bemærkning
Den 8. juni fik Kunstværkstederne Møllestien
den glædelig besked fra myndighederne, at
Kunstværkstederne kunne åbne op for
medlemmernes brug af værkstederne, dog
med begrænset antal samtidige brugere og et
sæt retningslinjer omkring rengøring.
Bestyrelsen minder derfor endnu en gang alle
medlemmer om, at vi fortsat skal huske på, at
Covid-19 stadig kan ramme os og at vi må
gøre alt det vi kan for at passe på hinanden, så
glem ikke at følge anvisningerne fra
sundhedsstyrelsen.
Til slut ønsker bestyrelsen alle en

God Kreativ Sommer!
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Foreningen:
Kunstværkstederne Møllestien,
c/o RAMhuset
Gammel Præstevej 2,
3200 Helsinge.

Akvamix
Kontakt: Gitte-Marie Michelsen
Tlf.: 4166 5201
Mail: artgimar@yahoo.dk

E-mail:
moellestikunst@yahoo.dk

Grafik

Hjemmeside:
www.moellesti.dk

en besked.
Mail: artinfomails@gmail.com

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

kontaktpersoner:
Mandag

Kontakt: Else Haakonsson
Tlf.: 2835 4100, efter 14-tiden, bedst aften. Ellers læg

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

Kontakt: Susanne Strøyberg
Tlf.: 2984 6619
Mail: sanne.stroeyberg@.gmail.com
Tirsdagsmalerne
Kontakt: Lis Glidal
Tlf.: 4273 0703
Mail: lisglidal@hotmail.com

Foto
Kontakt: Søs Friedrichsen
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

Betaling:
Vi har konto i Handelsbanken i Helsinge med
Reg.nr.
6490
Konto.Nr. 2006887.

Kontakt: Finn Falbe-Hansen
Tlf.: 4879 7715 mobil: 2160 5821
Mail: eeff-h@mail.tele.dk
Mollevitten

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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