Kunstværkstederne i Ramløse
Okt. 2020 Information til medlemmerne
Redaktion:

Fra bestyrelsen:

Eva Top
Steen Grenbom

Med indgangen til oktober 2020 er vi nu 118
medlemmer, hvoraf de to er foreninger
(Gribskovmalerne og Tisvilde Kunsthus
K51).

Information til medlemmerne udkommer fire
gange årligt.
Her kan du se deadlines og udgivelsesdatoer:
Næste medlemsblad udkommer primo januar
2021
Deadline: 15. dec. 2020

Logo:
I forbindelse med beslutning på senest afholdt
generalforsamling om nyt navn til foreningen,

vil bestyrelsen sørge for, at der bliver
udarbejdet et nyt logo til foreningen.
Logo’et, der er anvendt på denne info, er et
forslag, der ikke godkendt endnu.

Det har været en lang, dejlig sommer med
stor aktivitet. Billedmagerne og Portrætholdet
har været flittige udendørs og nydt at tegne
og male akvareller i det flotte vejr. Mandagsog tirsdagsholdet har været i gang i atelieret
med færdiggørelse af malerier til
efterårsudstillingen, og der har været godt
gang i udstillingsvirksomheden rundt omkring.
Keramikken har brændt alle de ventende
lerarbejder fra før lukningen. Alle værksteder
har genoptaget de sædvanlige gøremål, og
foranstaltningerne i forbindelse med
coronaen synes at fungere.
Den 4. august lykkedes det at afholde den
udskudte generalforsamling, og Oles
udstilling i RAMhusets café kunne endelig
gennemføres den 15. september. Næste
store begivenhed bliver efterårsudstillingen,
som løber af stablen den 3. – 17. oktober.
Croquis starter igen, men café-aftener og
udflugter venter vi med til næste år på grund
af covid-19 situationen.
Og så har vi skiftet navn! Efter i 23 år at
være kendt i hele landet under navnet
“Kunstværkstederne Møllestien” tog vi på
generalforsamlingen beslutningen om
navneskifte. Vi bor jo ikke længere på
Møllestien, så det gamle navn var
misvisende. Det nye navn blev efter
afstemning: “Kunstværkstederne I Ramløse”.
Bestyrelsen er tilfredse med navnet, nu skal
vi bare have det synliggjort i offentligheden!
Ny folder er under udarbejdelse.

Baggrunden er inspireret af form og farver i
Gribskov byvåben.

God arbejdslyst fremover.
Bestyrelsen.
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Generalforsamlingen:

Karen og Lis, der har været særdeles aktive
medlemmer fra starten af foreningens liv - Lis
som formand i 12 år -, at I stadig orker at gøre
en indsats efter så mange år! En rigtig god,
konstruktiv generalforsamling!
(Se referat af generalforsamlingen på infomail
2020-032)
Eva

Retningslinjer:

Den 4. August lykkedes det endeligt at
afholde den udskudte generalforsamling. Vi
havde lånt skolens café, så der var god plads
til de 24 medlemmer, der vovede sig ud trods
de skræmmende covid-19 tider. Men vi
sprittede af og på efter alle forholdsregler,
holdt afstand og hilste med albuer og fodspark
osv. Humøret, deltagelsen og hjælpsomheden
blandt de fremmødte var tip top. Sonja fik sin
ilddåb som ordstyrer og klarede det flot. Hun
havde ovenikøbet overblik nok til undervejs
at sørge for udluftning af det meget varme
lokale.

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

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.
Husk hyppig udluftning!
Så pas fortsat godt på jer selv og hinanden!

Fra værkstederne:
Keramikværkstedet:
Så er den nye ovn til keramik kommet.

Bestyrelsen, der har været noget trængt med
kun 5 medlemmer, og som måtte sige farvel
til Steen og Dorte, kom op på 6 medlemmer:
Anne, Hans, Kirsten, Kurt, Lis og Eva, samt
suppleanterne Annegroe og Hanne. Karen
Lindberg, meldte sig som revisor. Flot gået af
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Torsdag den 17. september kom to mand fra
Cerama og kørte den gamle ovn ud, hvorefter
den nye blev kørt ind på plads, Anne Rambæk
og Kurt Schimmell var ude og tage imod og
fik den installeret; i løbet at de næste par uger
vil den gruppe, som står for brændingen, sætte
sig ind i de forskellige programmer og lave en
indbrænding dvs. udtørring af ovn og
stabelmateriale, inden den tages i brug.

Herefter har vi nu to gode ovne som begge
kan brænde stentøj.
At vi har haft mulighed for at få en
”GreenLine” kammerovn på 210 liter fra
Cerama, skyldes udelukkende, at vi fik midler
fra VELUX FONDEN, hvor et af vores store
ønsker var en ny ovn til keramik.

Tak for det.
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Der er også blevet sat en lerpresse op i
keramikrummet nede ved vores sprøjtekabine.
Anne Rambæk
Ole på vej til RAMhuset i sit stiveste puds og
attachemappe.

Aktiviteter siden sidst:
Oles fernis:
Efter Eva Tops fine intro af kunstneren,
fortalte Ole selv på levende vis om sin
personlige baggrund, om det lange liv med
leret, og dernæst om udviklingen af hans helt
unikke billedkunstneriske udtryk, hvor maleri
og geometri går hånd i hånd, i et smukt og
præcist samspil.

Ole fortalte og tegnede meget illustrativt om
hans opbygning af cirklens kvadratur, og
hvordan fænomenet afspejler sig i hans
forskellige billedkonstruktioner. Ole havde
inddelt udstillingen i forskellige kategorier; i
Op-art design/ akvarel, surrealistisk stil,
geometrisk stil, og interaktiv komposition. Og
heri fandtes alt fra portrætter til den rene
abstraktion og også enkelte med et
mytologisk indhold,
Billedernes meget poetiske titler understreger
det fine og originale udtryk.
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Det var en ganske særlig oplevelse at høre
Ole fortælle om de forskellige faser i hans
indtil nu lange liv; om studietiden og
arbejdslivet som underviser og
selverhvervende keramiker på Fanø, om
paralleller mellem restriktioner under 2.
verdenskrig og covid-19 tiden og i det hele
taget om livsvilkår på godt og ondt - alt
sammen noget, der afspejledes i hans motiver;
og deraf også i 'Metamorphose', som var hans
titel på udstillingen.

En rigtig fin og tankevækkende aften, som
Ole meget symbolsk valgte at afslutte med
Mozarts 12 variationer over "Ah vous dirai-je,
Maman" (En fransk folkevise).
Birthe Larsen

Udstillinger:
Flere medlemmer har haft udstillinger rundt
omkring i løbet af sommeren:

“Exporten” i Hundested, “Det gamle Posthus”
i Gilleleje, “Gretely” i Tibirke samt
“Kunstrunden”.
Der er også blevet solgt værker! Tillykke!
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Da der for tiden er begrænset antal deltagere,
er der tilmelding til Sonja med SMS på
mob. 24480976.

Ler croquis:

Solgt billede fra Birthe Larsen udstilling i X
porten. Titel: Cityscapes.

Fonde:
Den flotte donation på 60.000 kr. fra Velux
Fonden har vi brugt til indkøb af en ny
stentøjsovn og en taburet med vippefunktion
til keramikværkstedet. Vi afventer i skrivende
stund svar fra Fog Fonden om midler til en ny
trykpresse. Får vi det ikke, afholder vi
udgiften af eget budget. Vi fortsætter med at
søge fondsmidler til indkøb af ergonomiske
stole.
Eva

Kurser:
Croquis:
Der afholdes croquis tegning i Atelieret kl.1921
Tirsdag d. 29. september
Tirsdag d. 6. oktober

Der afholdes Ler croquis i Atelieret
Lørdag den 7. november kl. 13 – 16.
Medbring selv stentøjsler og redskaber, vi
sørger for kaffe/te.
Figurerne vil blive brændt to gange, hvis ikke
andet er aftalt.

Tirsdag d. 13. oktober
Medbring selv papir og tegneredskaber, vi
sørger for kaffe/te.
Pris: 50 kr. pr. deltager til modellen

Pris: 50 kr. pr. deltager til betaling af
modellen.
Da der er begrænset antal deltagere, er det
vigtigt med tilmelding til
Anne R. anne.rambaek@sv60.dk
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To små kurser:
Carsten Filberth afholder to små kurser af to
tirsdage i træk fra kl. 10 - 14 i “Paletten“ på 1.
sal. i RAMhuset.
Medlemmer i Kunstværkstederne er
velkomne. (Der er plads til 4 personer i
“Paletten“ under hensyn til Covid-19).
1. Kursus er:
“ Veje til Abstraktion“ NATUR
tirsdage den 20. og 27. okt.
2. Kursus er:
“Modlys” - billeder manipulerede
via computeren
tirsdage den 19. og 26. jan. 2021.
Opslag følger - sættes op i atelieret, hvor det
er muligt, at skrive sig på til kursus.
Mere info følger:
- om materialer (selv medbragte)
- om egne forberedelser.
Carsten Filberth

Efterlysning:
Er der nogen, der har nogle gamle numre af
medlemsbladet (før 2017), som vi må få til
vores arkiv?
Eva

Efterårsudstilling:
Efterårsudstilling 3. – 17. oktober - i Helsinge
Kulturhus.
Fernisering: lørdag den 3. oktober.
Ophængning: fredag den 2. oktober kl. 10:00
Nedtagning: mandag, den 19. oktober.
Vi har booket den store sal og “sideskibet”.
Lis vil som sædvanlig lede ophængningen i
den store sal. Eva er med som hjælper.
Anne og Annegroe vil sørge for at sideskibet
bliver attraktivt at udstille i.

Samarbejde med RAMhuset:
En forespørgsel fra RAMhuset.
Kunne du tænke dig at følge RAMhusets
arrangementer hjemmefra?
I Corona-tiden er mange ældre nervøse for at
komme sammen med mange andre, og derfor
bliver de hjemme, selvom de har lyst til at
deltage. Det er ærgerligt, og derfor vil vi
gerne tilbyde andre muligheder for at følge
med.
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RAMhuset er ved at søge om midler til at
distribuere vores foredrag og andre
begivenheder via nettet til ældre i eget hjem
og på plejehjem. Dette skal foregå live, altså
mens begivenheden foregår i RAMhuset.
For at afprøve om der er interesse for idéen,
vil vi lave et forsøg med et begrænset antal
borgere i samarbejde med biblioteket og
muligvis unge IT-kyndige fra en
ungdomsskole. Det er her du kommer ind i
billedet som forsøgsperson.
Hvis du er i aldersgruppen 70+ og har lyst til
at følge RAMhusets arrangementer
hjemmefra, så vil vi meget gerne høre fra dig.
Det er ikke nødvendigt, at man har udstyr til
rådighed. Dette vil kunne lånes til lejligheden,
ligesom der vil være mulighed for hjælp til at
bruge det. Forsøget koster penge og afhænger
af, om Udvalget for Ældre, Social og Sundhed
i Gribskov Kommune vil sige god for vores
ansøgning. Det finder vi ud af medio oktober.
Den 7. oktober skal vi til et møde, hvor idéen
skal sælges til kommunen. Inden da vil vi
gerne vide, om der er interesse for projektet.
Derfor beder vi jer melde tilbage så hurtigt
som muligt. Send en mail til
kasserer@ramhuset.dk eller ring på 20 61 65
54, så vil vi kontakte dig med flere
oplysninger.
Lars Hybel

Billeder fra Møllestien 3:

Ide oplæg for vores gamle hus til ny
administrationsbygning for boligselskabet
Nordsjælland (huset med røde teglsten).

Vores tidligere hus, hvor Kunstværkstederne
Møllestien havde lokaler, nu midt i
byggerodet.

Det gamle hus:
Den 13. september var der fremvisning af de
nye lejligheder på Møllebakken i Helsinge.
Vi var nogle, der benyttede lejligheden til at
smutte forbi ”vores gamle” hus på Møllestien
3, hvor vi nød at være i 21 år fra 1997 til
2019.
Køkkenet i det gamle hus på Møllestien 3.
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De nye naboer.

Møllestien 3 og tilbygning set fra nord.

Medlemstal:
Vi har fået 5 nye medlemmer siden sidste
medlemsblad.
Velkommen til
Ulla Christina Kragh
Jacqueline Uhrenholdt
Gertrud Hallum
Pia Rosenstand
Stine Majbom

Den nye gårdsplads bag Møllestien 3.

Afsluttende bemærkning
Med stigende kontakttryk minder redaktionen
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 redaktionen alle et godt
kreativt efterår i håbet om, at vi snart får en
mere normal dagligdag.

Møllestien 3 set fra den tætte bebyggelse.

Det nye fællesrum til højre.
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Foreningen:
Kunstværkstederne i Ramløse,
c/o RAMhuset
Gammel Præstevej 2,
3200 Helsinge.

Akvamix
Kontakt: Dorte Dahl Sørensen
Tlf.: 4096 3791
Mail: dortedahl@privat-net.dk
Grafik

E-mail:
moellestikunst@yahoo.dk

Kontakt: Else Haakonsson

Hjemmeside:
www.moellesti.dk

Mail: artinfomails@gmail.com

Tlf.: 2835 4100, efter 14-tiden, bedst aften. Ellers læg
en besked.

Keramik

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

Kontakt: Janne Bjørndøl
Tlf.: 2240 1953
Mail: jannebj1947@yahoo.com
Croquis

kontaktpersoner:
Mandag
Kontakt: Susanne Strøyberg
Tlf.: 2984 6619
Mail: sanne.stroeyberg@gmail.com

Kontakt: Sonja Ekkenberg
Tlf.: 2448 0976
Mail: Sonja@lebeda.dk
Foto
Kontakt: Bestyrelsen
Mail: moellestikunst@yahoo.dk

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

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

6490
2006887.

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

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