Kunstværkstederne i Ramløse
Apr. 2021 Information til medlemmerne
Redaktion:

Generalforsamling:

Eva Top
Steen Grenbom

Den ordinære generalforsamling, der skulle
være afholdt den 18. marts, er udskudt på
ubestemt tid gr. coronarestriktionerne. Ny
indkaldelse vil blive udsendt, så snart det
bliver muligt at gennemføre en
generalforsamling.

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

Fra bestyrelsen:
Med indgangen til april er vi nu 117
medlemmer, hvoraf de to er foreninger.
(Gribskovmalerne og Tisvilde Kunsthus K51)
Så blev det forår, men desværre ikke som vi
kender det med værksteder fulde af virkelyst,
varme ovne og gang i trykpresser og lærreder.
Foreningen har ligget underdrejet siden
januar, og alle fællesaktiviteter har været sat i
bero. Det ser ud til at nedlukning og
restriktioner varer ved et godt stykke tid
endnu.
Forårsudstillingen den 17. april har vi måttet
aflyse. Generalforsamlingen er udskudt på
ubestemt tid. De planlagte aktivitetsaftener i
april måned aflyses hermed. Årsagen er
velkendt: covid-19 restriktionerne, der sætter
hele samfundet på vågeblus.

Fra værkstederne:
Billedmagerne
Hilsen fra Billedmagerne ved Ole.
Kære alle. Vi holder gejsten oppe og mødes
hver tirsdag i Evas store stue, hvor vi kan
holde god afstand. Kirsten maler et billede til
forårsudstillingen, hvis den ellers bliver til
noget.
Det er en hommage til Manets “frokost i det
grønne” (pizza i det grønne).
Ole er i gang med et nyt mosaikbillede, hvor
kvindehoveder er ved at dukke frem gennem
lagene.
Eva kriskradser selvportrætter, Som ikke
rigtig vil ligne.
Og så løser vi verdensproblemerne over
eftermiddagskaffen.
Åh! hvor vi savner Kunstværkstederne!
Kirsten, Ole og Eva

Heldigvis er medlemmerne ikke sådan at
holde nede. En masse kreativitet foregår hele
tiden på hjemmefronten, medlemmer
udveksler ideer indbyrdes, fotos af
igangværende arbejder cirkulerer blandt
grupperne eller lægges ud på Facebook, og
medlemmer finder vej til udstillingssteder.
Nu ser vi frem til genåbning af værkstederne.
Hvis alt går vel, bliver dette den 6. maj.
Og så må vi i gang igen!
Bestyrelsen
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Portrætholdet
Indlæg ved Charlotte Kunst
Dagen derpå. Efter den solrige weekend i
februar, hvor isen på Arresø var så tyk, at
mange mennesker var ude at gå på den, fulgte
dage med tø og gråvejr.
Isen, det skruede sig op langs søbredden ved
Ramløse havn, inspirerede mig til denne
akvarel. Den er malet efter fotos, jeg tog d. 19
februar.
Forårssol på stejlepladsen i Tisvildeleje.

Keramikværkstedet

Dagen derpå

Jeg har anvendt en vådt i vådt-teknik, som jeg
har set hos Lois Davidson på Youtube. Jeg
kan anbefale, at man ser denne kunstners og
mange andre kunstneres videoer, for der at
hente inspiration til egne arbejder.

Billede af Hanne Hauer

Brænding af keramik
Efter aftale med kommunen har vi fået lov til
at starte brænding af vores keramik.
Det bliver derfor muligt enkeltvis at aflevere
keramik til brænding, samt afhente allerede
brændte ting.
Det er ikke tilladt at arbejde i værkstedet, og
de anførte forholdsregler mv. til Covid-19
skal overholdes.
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Anne V og Anne R tager sig af brændingen
og tømningen af ovnen.
Der vil blive givet besked på Facebook, når
tingene er klar til afhentning.
Vil du hellere have en besked på mail, så
skriv til Anne R på anne.rambaek@sv60.dk.
Så kom og stil dine ting til brænding!
Anne

Fra medlemmerne:
Fra Hans Jultved.
I de to følgende billeder har jeg forsøgt, at
beskrive en følelse af isolation, hvilket jo
passer meget godt til den periode, vi har lige
nu.

Motiv fra Gribskov kommune. Ca. 1991. Olie – Hans Jultved
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Billede fra Ana Farid:

Kommende aktiviteter:
Forårsudstillingen
Vores årlige forårsudstilling, som vi har set
frem til med stor spænding, må desværre
aflyses, da Kulturhuset fortsat har lukket for
større arrangementer. Det er ikke muligt at
udskyde til et senere tidspunkt i foråret. Vi
håber i stedet på en stor udstilling til efteråret.
Her ses et par malerier, der skulle have været
med på udstillingen.

Aktivitetsaftener
De længe ønskede aktivitetsaftener, hvor
gamle og nye medlemmer kan træffes,
udveksle erfaringer og hygge sig ved at
arbejde sammen i de tre værksteder, er
udskudt endnu en gang. Møgærgerligt!
Hvis kommunens planer holder, og vi åbner
værkstederne den 6/5, kan vi dog nå at holde
3 aftener i maj: 6/5, 20/5 og 27/5. Nærmere
besked sendes ud slut april.

Forårsudstilling
Her er 4 billeder, som skulle have været med
til forårsudstillingen og måske med på
plakaten.
Billede fra Hanne Kadziola
Et kig til Arresø

Hanne Kadziola Schærff
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Finn Falbe Hansen

Jeanne Ryngbyart

Udstillinger (medlemmer)
Eva Müller og Britt Salver, arbejder i
grafikken under Else Haakonssens kyndige
vejledning.
Vi er begge en del af sammenslutningen
3220Arts&Crafts, som i perioden 13. marts 2. maj udstiller i Kældergalleriet under
Brugsen i Torup, Kunst i Torup.
Udførlig info om Kældergalleriet kan læses
på www.kaeldergalleriet.dk.

Suzanne Fendt

Side 5 af 10

Kunstværkstederne i Ramløse
Apr 2021 Information til medlemmerne
Galleriet er stort, lyst og imødekommende,
med dejlige rum og kroge, væg- og gulvplads.
Kunstforeningen er hjælpsom og behagelig at
samarbejde med. De sørger altid for en flot
plakat. Her er vores:

Eva i gang med ophængningen

Et af Britts grafiske værker er med på udstillingen.
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Else Haakonsson deltager i udstillingen
"Time" i galleriet "Kunst86."som ligger i

Mindeord:
Margrethe Hansen

Ryesgade 86 (mellem Søerne og Riget).
Else har Ca. 10 værker med på udstillingen
med rusttryk og ovenpå rusten er der sorte
skabelontryk.
Margrethe er ikke blandt os mere. Vores
mangeårige medlem af Kunstværkstederne
døde den 2. marts 2021 efter kort tids
sygdom.
Margrethe var med fra starten i huset på
Møllestien. I begyndelsen i grafikken, derefter
i atelieret og i keramikken.

Else fuglgris

Tjek op på galleriet, de andre 2 kunstnere og
tider på www.kunst86.dk.
Gallerejer er Inger Bennigsen, der før havde
galleri i Rørholmsgade.
Inger Bennigsen afholder malekurser i ateliet
bag galleriet.

Siden sin ungdom har Margrethe været
fascineret af at arbejde i ler. Som ganske ung
fik hun undervisning, hvor Margrethe lavede
lerskulpturer efter gipsmodeller. I de senere år
arbejde Margrethe næsten udelukket med
levende modeller.
Menneskets væsen i sin indre og ydre form
har altid optaget Margrethe og var Margrethe
foretrukne motiv. Menneskekroppen er som et
landskab i lys og skygge. Kærligheden til
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kroppens unikke landskab og ikke mindst
dens afspejlinger optog Margrethe.

menneske, en ven man kunne regne med. En
solstråle med en frisk replik til alle.

Ler var det foretrukne materiale for
Margrethe, da det er plastisk og levende og
føjede sig efter de skabende hænder.
Margrethe holdt meget af lerets naturlige
farver og det rå udtryk. Den ærlighed som
lerets kraft udtrykker, hvor man kan se
fingrenes aftryk i det brændte ler, er med til at
udtrykke de kunstneriske følelser.
De senere år var hun særdeles aktiv i
keramikken, hvor hun var med til flytning og
indretning af keramikværkstedet. Hun bistod
også med stor kompetence når leret skulle for
glødes og brændes.

Æret være Margrethes minde!

Hjemmesiden:
Hanne Aagaard har lagt et stort arbejde i at
opdatere vores hjemmeside. Den er blevet
vældig flot og en virkelig god reklame for
foreningen. Der er en oversigt over
værksteder, grupper og udvalg. Praktiske
oplysninger om medlemsskab, vedtægter, lidt
historie m.m. Aktiviteter opdateres løbende.
Og så kan man læse mange af de gamle
medlemsblade og se gamle plakater.
Hanne arbejder videre med siden og efterlyser
bl.a. gamle numre af medlemsbladet.
Gå ind og kig på
“www.kunstvaerkstederne.dk”.
Stor tak til Hanne!

Udstilling i X-porten

Samarbejde med RAMhuset:
Margrethe skabte nogle helt særegne, flotte
skulpturer. Hun har været medarrangør af
utallige kurser og workshops og var en flittig
udstiller. Et dejligt, positivt og kreativt

RAMHusets generalforsamling er udsat til
tirsdag den 8. juli i år.
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På grund af restriktioner har bestyrelsen holdt
møde via SKYPE med mere eller mindre
succes.
Lars vil nu undersøger mulighederne og
omkostningerne ved fremtidig afholdelse af
bestyrelsesmøder v.h.a. Teems, Meets, Zoom
el. evt. andet.

Afsluttende bemærkning
Til slut ønsker redaktionen alle en god
kreativt påske i håbet om, at vi ses efter den
6.maj i Ramløse.

Næste bestyrelsesmøde i RAMhuset vil blive
holdt mandag den 10. maj 2021 kl. 18.30

Du og din familie ønskes en
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Foreningen:
Kunstværkstederne i Ramløse,
c/o RAMhuset
Frederiksværkvej 109
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.kunstvaerkstederne.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: Hanne Svanberg
Tlf.: 6081 6881, bedst med SMS
Mail: hbsvanberg@gmail.com
Croquis

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

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

Info-Redaktion:
Eva Top
Tlf.: 2185 1711
Mail: e.top@cool.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
Molevitten
Kontakt Birthe Stenalt Schacht
Tlf.: 2892 1106
Mail: B.Stenalt_Schacht@icloud.com

Steen Grenbom
Tlf.: 2911 4017
Mail: h.sorensen@adslhome.dk

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

6490
2006887.

Kontingent:
Medlems kontingentet for hele år 2021 er 300 kr. og for
foreninger er det 500 kr., hvoraf de 50 kr. af
kontingentet er betaling for foreningsmedlemskab af
RAMhuset.
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