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Redaktion: 
Eva Top 

Steen Grenbom 

 

Information til medlemmerne udkommer fire 

gange årligt. 

Her kan du se deadlines og udgivelsesdatoer: 

Næste medlemsblad udkommer primo april 

2021 

Deadline:  15. mar. 2021 

 

 

Fra bestyrelsen: 
Med indgangen til januar 2021 er vi nu 119 

medlemmer, hvoraf de to er foreninger. 

(Gribskovmalerne og Tisvilde Kunsthus K51) 

 

Foreningen holder fortsat fanen højt trods de 

besværlige tider med adgangsbegrænsning, 

afstandsregler, afspritning, udluftning osv. 

osv. - samt den nuværende midlertidige 

lukning af værkstederne.  

Den 3. januar kan vi forhåbentligt lukke 

værkstederne op igen, vaccinen er lige om 

hjørnet, og inden vi får set os om, er det forår 

og forhåbentligt “goodbye corona! ” 

Der arbejdes godt i værkstederne og på 

hjemmefronten. Vi havde en virkelig flot 

efterårsudstilling med rigtig mange billeder i 

både den store sal og i sideskibet i Helsinge 

Kulturhus, og medlemmerne udstiller fortsat 

flittigt rundtomkring på forskellige 

udstillingssteder.  

Det er lykkedes at holde gang i croquis, 

lercroquis og rakubrænding. Dette er for tiden 

kun for medlemmer - så husk at melde afbud i 

god tid, hvis I ikke kan komme.  

Medlemsudflugter og caféaftener venter vi 

med til bedre tider, men vi vil prøve at lave 

nogle “aktivitetsaftener” i februar og marts, 

hvor nye og gamle medlemmer kan mødes og 

inspirere hinanden. 

Rigtig godt nyt!: Vi har endelig fået ny 

trykpresse i grafikken, bedre belysning i 

atelieret. Nye møbler er på vej takket være 

endnu en donation fra Det Grønne Hus. 

God arbejdslyst fremover og rigtig god jul og 

godt nytår! 

Bestyrelsen. 
 

Nyt logo 
Nyt logo til foreningen. 

Da foreningen nu har adresse i Ramløse og 

har skiftet navn til Kunstværkstederne i 

Ramløse, er det gamle logo blevet uaktuelt, 

og derfor indbyder bestyrelsen medlemmerne 

til at komme med forslag til et nyt logo, der 

passer til vores nye identitet. 

Denne opfordring er allerede udsendt til 

medlemmerne sammen med betingelserne for 

udformningen, og vi har også vedlagt et link, 

hvor de interesserede kan få ideer til, hvordan 

et godt logo kan udformes. (Se info-mail 

2020-43) 

Vi håber, at mange vil blive inspirerede til at 

forsøge sig som logo-designere. 

Da Covid-19 for tiden har lukket vores atelier, 

hvor materialerne befinder sig, og hvor 

forslagene kan afleveres, gentager vi her 

linket med ideer og mailadressen, hvortil 

forslagene kan sendes. 

Linket til bogen, How to Design a Logo: The 

Ultimate Guide 

https://99designs.dk/blog/logo-branding/how-

to-design-logo/. 

Forslag kan sendes til: 

kirstenegeberg@hotmail.com 

Kirsten Egeberg, Logoudvalget 

https://99designs.dk/blog/logo-branding/how-to-design-logo/
https://99designs.dk/blog/logo-branding/how-to-design-logo/
mailto:kirstenegeberg@hotmail.com
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Generalforsamling:  
Der indkaldes hermed til generalforsamling 

 

Torsdag, den 18. marts 2021 

kl. 19:00 - 21:00 

i Ramløse skoles kantine 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Bestyrelsen  

 
 

Retningslinjer for værkstederne: 
Retningslinjerne for brug af atelier og 

keramikværksted er revideret og hængt op på 

opslagstavlen i atelieret.  

Spørgsmål vedr. indretning og brugen af 

værkstederne i blok 4 stiles til:  

Dorte Dahl (atelier) og  

Anne Rambæk (keramik).  

Retningslinierne for brug af grafikværkstedet 

i RAMhuset hænger I grafikværkstedet. 

Spørgsmål rettes til Else Haakonsson.  

 

 

Fra værkstederne: 

 
Akvamix  
Vi går lidt stille med dørene, men Akvamix 

gruppen lever i bedste velgående og har 

efterhånden eksisteret i 4 år. Gruppen består 

p.t. af 6 medlemmer. Vi arbejder med 

forskellige medier på papir, f.eks. akvarel, 

kul, kridt, pastel, udklip m.m. eller et mix af 

det hele, hvis man ønsker det. Dog er det 

langt de fleste gange akvarellen, vi bruger. 

Her i november gik vi fra at mødes 1 gang om 

måneden til 2 gange (den 2. og 4. onsdag), og 

vi rykkede tidspunktet frem, så vi nu 

begynder kl. 13 i stedet for kl. 14 (dvs. kl. 13-

16). Når vi mødes hyppigere, regner vi med 

lidt større kontinuitet i vores udfoldelser. Vi 

skiftes til at komme med input til hinanden og 

arbejder så videre med emnet hjemme, hvis vi 

har lyst. 

 

 Så blev der produceret postkort af gamle 

kasserede billeder.  

 

Vi har haft emner som komposition - blomster 

- stilleben - huse - mennesker - naturen - lavet 

postkort - malet med plastik kort i stedet for 

pensler - malet `flydende´ billeder, malet 

hurtige billeder på tid og lignende 

eksperimenter. Nogle af emnerne har vi haft 

flere gange, men med forskellige tilgang til 

måden at male på. For ikke at få for hurtige 

emneskift, tilstræber vi at arbejde med det 

samme emne 2-3 gange.  

 

På de efterfølgende billeder her er emnet: 

stilleben.  
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Fordi temaet altid er overordnet, er der stor 

frihed til at fortolke det, som man vil, og vi 

forundres og glædes gang på gang over, så 

forskellige billederne bliver. Af og til arbejder 

vi bare videre med det, vi i forvejen har gang 

i. Det er både sjovt og lærerigt at arbejde på 

den måde, og vi afslutter hver gang med en 

fælles evaluering.  

På gruppens vegne Dorte Dahl 

 

 
 

 

Portrætholdet 
Vi er nu 11 medlemmer.  Vi tegner portrætter 

onsdage kl. 10 - 12 og eksperimenterer med 

forskellige tegnemåder og medier, blandt 

andet akvarel.  Vi har det sjovt, men måtte 
desværre aflyse julefrokosten den 09/12, 

grundet I ved nok hvad!  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mens vi venter på at værkstederne skal åbne, 

tegner vi selvportrætter hjemme med eller 

uden nissehuer.   

Eva 

 
Billedmagerne 
“Billedmagerne” - Kirsten, Eva og Ole - 

besøgte den 8/12 Willumsens museum i 

Frederikssund med en særudstilling af 

Ludwig Kirchner, tysk ekspressionist (1880-

1938).  Kirchner var medlem af den kendte 

malersammenslutning “Die Brücke”, som af 

Hitler blev stemplet “entartet”.  
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Maleri af  Kirchner 

 

Det var en interessant kulturhistorisk 

oplevelse! 

Ole. 
 
 
Grafikken: 
Else har sendt os disse fotos fra indvielsen af 

den nye trykpresse, den 18. nov.  

 

 

Kirsten Egeberg indvier grafikkens nye 

trykpresse.  

 
Sanne og Britt ser på processen. 

 

I baggrunden ses det nye hævesænkebord. 

 

 

 

 

 

 

”Kirstens grønne fisk” Tryk er linoleumstryk. 
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Keramikværkstedet:  
 

 

Hermed status over hvad der er sket i 

keramikværkstedet i løbet af 2020. 

Trods årets mange udfordringer har vi kunnet 

afholde både ler croquis og raku brænding, to 

aktiviteter, som der er stor søgning til, og som 

vil fortsætte i 2021. 

Vores nye ovn har nu været i gang både til 

forglødning og glasurbrænding, og den 

funktionerer rigtig godt. Den lille topovn skal 

have ny føler, og er midlertidig ude af drift, så 

godt vi har to ovne nu. 

Vi har desværre haft nogle uheld med 

glasurer, som løber ud på pladen, og vi beder 

jer skrive i logbogen, hvilke glasurer der har 

været brugt, så andre har mulighed for at tage 

deres forholdsregler. Måske skal vi helt få 

fjernet den pågældende glasur. Ellers minder 

vi endnu engang om, at vi alle er meget 

omhyggelige med at fjerne glasur fra bunden, 

så pladerne ikke bliver ødelagt.  

I løbet af året har vi desuden fået et dejligt 

hævesænkebord, en el-drejeskive og en 

lerpresse, så vi er ved at være rigtig godt med, 

når det gælder indretning af lokalet. 

Vi har en gruppe som arbejder torsdag 

formiddag, og samtidig er der rigtig mange, 

som arbejder for sig selv og bruger værkstedet 

eller muligheden for at få brændt deres 

keramikting. 

Vi mangler imidlertid overblik over, hvem det 

er der arbejder i værkstedet for tiden, hvilket 

er vigtigt i forbindelse med information, 

rengøring mv. Jeg vil derfor bede dig skrive 

til mig på anne.rambæk@sv60.dk hvis du 

benytter keramikværkstedet, eller muligheden 

for at få brændt. 

Vi har bl.a. brug for at få lavet en plan over 

rengøring i lokalet, da vi udover at vi hver 

især gør rent efter os, også har brug for 

grundigere rengøring af rummene en gang om 

måneden. Desuden mangler vi lidt oprydning 

samt opsætning af ny reol, som jeg håber en 

lille gruppe kan samles om, og få ordnet i det 

nye år. Nærmere om alt dette, når der er 

overblik over hvem der er i værkstedet. 

Følgende gruppe står for brænding af vores 

keramik:                                                                                                                     

Anne Rambæk 24201098  

Anne Vagn Hansen 40829796 

Helle Borg Hansen 20911866 

Margrethe Hansen  51703731 

Det er kun denne gruppe, som må fylde, 

tømme og sætte ovnen i gang, med mindre 

andet er aftalt med den ansvarlige for lokalet. 

Desuden er Hanne Svanberg kontaktperson 

for Keramik og giver introduktion til nye 

medlemmer 

Den gruppe, som i vores start stod for 

indretningen af lokalerne, er nu nedlagt, og i 

stedet er der en for hver værksted som står 

mailto:anne.rambæk@sv60.dk
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som ansvarlig for lokalernes indretning og 

brug. 

I keramik er Anne Rambæk lokaleansvarlig. 

Anne 

 

Anskaffelser: 
Ny trykpresse, hæve-sænkebord og trådhylder 

til grafikken. Lysstofrør med dagslys til 

atelieret. Flere indkøb er undervejs efter 

donation fra Det Grønne Hus.  

 

Dårlig undskyldning - helt til grineren! 
Da vi i sin tid flyttede til Ramløse, var noget 

af det første vi anskaffede 6 flotte, blå stole til 

atelieret. Købt hos TecTake fra Kbh.  

Stolene er lette, nemme at køre rundt med, og 

man sidder godt i dem - men!  

Det viste sig efter nogen tid, at de kan være 

farlige at sidde i. Ryglænet giver efter og 

bukker bagud, når man læner sig tilbage - og 

man kan risikere at havne på gulvet. 

Dorte har klaget til TecTake Danmark Aps! 

og fået følgende svar: 

 

" Ud fra videoen vurderer de 

produktansvarlige, at der ikke er noget defekt 

ved stolene, da de ikke er beregnet til, at man 

læner sig tilbage i dem "  

 

Dette kom noget bag på Dorte, der har 

følgende lakoniske kommentar: 

 

” Nå, det er vist en nyhed, at man ikke skal 

læne sig tilbage i en stol med ryglæn 

!!!  Måske skulle de lægge en advarsel ud på 

deres hjemmeside mod at læne sig tilbage på 

de stole, de sælger! " 

 

Vi køber ikke flere stole hos TecTake 

Danmark ApS!  

Eva 

 

 

Bibliotek 
Vi har ordnet vores lille bibliotek i atelieret i 

blok 4, med bøger til udlån samt bøger til 

inspiration til arbejdet i Kunstværkstederne.   

Vi har følgende emner: kunsthistorie, dyr, div. 

til inspiration, bøger til undervisningsbrug 

samt Louisiana revy.  

Der ligger en lille bog derved, som du skal 

skrive i, når du låner. Du kan se i den, 

hvordan.  

Den ansvarlige for biblioteket er Hans 

Jultved, der kan kontaktes på 

mobil 21151698    

Keramikken har også deres bøger stående lige 

ved siden af, dette er dog mest fagbøger til 

brug i værkstedet. 

Hans 

 

Fonde: 
Vi har igen været heldige og få en donation 

fra Det Grønne Hus. Hele 10.000kr til 

belysning og udskiftning af møbler. Tusind 

tak til Det Grønne Hus! 

Eva 
 

Afholdte aktiviteter: 

Efterårsudstilling den 3.-19. 
oktober. 
Vi havde en meget vellykket efterårsudstilling 

i Helsinge Kulturhus med fernisering den 3. 

oktober. Lokalerne i kulturhuset var 

nyistandsatte og med god akustik. 

Der var virkelig mange billeder med denne 

gang, så både den store sal og “sideskibet” var 

fyldt godt op og med et fint helhedsudtryk.  

Opsætningen - dagen før- i den store sal stod 

Lis som sædvanligt for, bistået af Eva. I 

sideskibet sprang Karen og Carsten til og 
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hjalp med fordelingen af billederne. Annegroe 

og Anne havde sørget for at gøre sideskibet 

hyggeligt med blomster og små borde, man 

kunne hyggesnakke ved. Else har lagt billeder 

af alle værkerne ud på Facebook 

(Kunstværkstederne i Ramløse), hvor man 

kan se, hvor flot udstillingen blev. 

Morten Ulrich Jørgensen, formand for 

Kulturudvalget, åbnede udstillingen med en 

god inspirerende tale og oplæsning af 

“septembers himmel er så blå” (for vi måtte 

ikke synge grundet covid-19 restriktionerne). 

Søren Breidahl sørgede for hyggemusik ved 

flyglet. Annegroe, Kirsten og Hans havde 

sørget for lækre rugbrødssnacks og 

melonstykker på pinde og skænket vin og 

juice i glas, og der var taget alle covid-19-

forholdsregler.  

Der måtte kun være 50 forsamlede gæster i de 

to rum. Vi kom på et tidspunkt lidt over dette 

antal og måtte opfordre folk til at fordele sig i 

de to rum. I alt kom der 66 gæster, og 

stemningen var virkelig god, trods besværet 

med at holde afstand.  

Det var en rigtig god dag! 

Eva. 
 

Kommende aktiviteter. 

Vi fortsætter med croquis, lercroquis og 

rakubrænding i det nye år. Datoer oplyses via 

infomail, så snart de er fastlagt. 

Eva 

 

 

Aktivitetsaftener - invitation 

Vi har som bekendt fået mange nye 

medlemmer siden flytningen til Ramløse. En 

del af disse er det, man - med et moderne 

udtryk - kalder “arbejdsramte” og kan 

derfor ikke deltage i de eksisterende grupper i 

dagtimerne.  

Vi vil derfor arrangere 

nogle “aktivitetsaftener” i februar og marts 

måned, hvor gamle og nye medlemmer kan 

mødes og arbejde sammen i de tre værksteder. 

Så kan vi drikke kaffe og the sammen og 

inspirere hinanden til fælles gavn. Det kunne 

være rigtig hyggeligt! 

Tidspunkt: 

 kl. 19:00 - 21:00 

Datoer:  

 4/2, 11/2, 18/2, 25/2, 3/3, 11/3 og 25/3  

Mødested: 

 Atelieret 

 

Man behøver ikke at komme alle 

7 gange, men vi håber, at så mange som 

muligt vil deltage.  

Hans, Kirsten og Eva 

 

 

 

 

Udstillinger: 
Frants Mathiesen har sendt 5 fotos fra sin 

udstilling i pizzagalleriet,  
Albertslund den 14. november - 9. januar 
https://www.facebook.com/groups/Pizzagaller
iet/permalink/3229101807212706/. 
 

 

Frants Mathiesen  

 

x-apple-data-detectors://2/
x-apple-data-detectors://3/
x-apple-data-detectors://4/
x-apple-data-detectors://5/
x-apple-data-detectors://6/
x-apple-data-detectors://7/
x-apple-data-detectors://8/
x-apple-data-detectors://9/
x-apple-data-detectors://9/
https://www.facebook.com/groups/Pizzagalleriet/permalink/3229101807212706/
https://www.facebook.com/groups/Pizzagalleriet/permalink/3229101807212706/
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Frants Mathiesen  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

            Frants Mathiesen  

 

 

  Frants Mathiesen  

Frants Mathiesen  

 

 
 

Foto / maleri af Joan Peitersen. 

 
Joan Peitersen og Lis Glidal udstiller i 
Kulturhavn Gilleleje fra december og et par 
måneder frem under temaet: ”Corona, en ny 
virkelighed, en forandret verden – hvad skete 
der! ” 

Eva 

 

Kurser: 

Croquis: 
Der er afholdt croquis-tegning 5 gange i 

efteråret. 
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Vi er så heldige, at vi kender en del dygtige 

modeller, som kommer lidt på skift. 

 

Akvarel af Dorte 

 

Vi har indordnet os under de restriktioner, der 

er for tiden. Derfor er det også kun 

medlemmer af kunstværkstederne, der er 

blevet inviteret til croquis. Tilslutningen var 

stor. 

Skitser af Sonja 

 

Det har været hyggeligt, og der er blevet 

tegnet og arbejdet med akvarel. 

Sonja 

 

Samarbejde med RAMhuset: 
 
Siden sidst har medlemmer af RAMhusets 
bestyrelse med hjælp udefra arbejdet på, at 
gøre Café foredrag mm. Live streaming. 

Forløbene er blevet evalueret af 
projektgruppen, som også har haft møde med 
et rådgivningsfirma omkring kommunikation. 
Indtil videre forløber det efter planen.  
Hvis I har lyst til at se foredrag, kan I benytte 
nedenstående links:  
"Skovene i Nordsjælland" 
https://youtu.be/QoUPPhxE5ng 
med Statsskovrider Jens Bjerregaard 
Christensen.  
"40 år bag mikrofonen"  
https://youtu.be/o3f4cDfW9PEmed tidligere 
programmedarbejder Carsten Wiedemann. 
 

Medlemstal: 
Vi har fået 3 nye medlemmer siden sidste 

medlemsblad. 

Velkommen til: 

     Sigrid Hermann 

Gitte Larsen 
Susanne Lassen 

 

 

Afsluttende bemærkning 
 

Til slut ønsker redaktionen alle et godt 

kreativt nytår i håbet om, at vi snart får en 

mere normal dagligdag. 

 
Du og din familie ønskes en 

 

Glædelig jul og 

 

 

 

 

 

 

et godt nytår. 

https://youtu.be/QoUPPhxE5ng
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Foreningen: 
Kunstværkstederne i Ramløse, 
c/o RAMhuset 
Frederiksværkvej 109 
3200 Helsinge. 

 
E-mail:  

moellestikunst@yahoo.dk 

 
Hjemmeside: 
www.moellesti.dk  
 

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

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  

Molevitten 

Kontakt Birthe Stenalt Schacht  

Tlf.: 2892 1106 

Mail: B.Stenalt_Schacht@icloud.com  

 

Akvamix  

Kontakt: Dorte Dahl Sørensen 

Tlf.: 4096 3791 
Mail: dortedahl@privat-net.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  

Foto  

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 2021 er 300 kr., hvoraf de 50 

kr. er betaling for foreningsmedlemskab af RAMhuset. 

mailto:moellestikunst@yahoo.dk
http://www.moellesti.dk/
mailto:lisglidal@hotmail.com
mailto:osrensen28@gmail.com
mailto:eeff-h@.tele.dk
mailto:B.Stenalt_Schacht@icloud.com
mailto:artinfomails@gmail.com
mailto:Sonja@lebeda.dk
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