Jul. 2021 Information til medlemmerne
Redaktion:
Eva Top
Steen Grenbom
Information til medlemmerne udkommer fire
gange årligt.
Her kan du se deadlines og udgivelsesdatoen:
Næste medlemsblad udkommer primo
oktober.
Deadline: 15. september 2021

Medlemstal:
Med indgangen til juli er vi nu 119
medlemmer, hvoraf de to er foreninger.
(Gribskovmalerne og Tisvilde Kunsthus K51)

Fra bestyrelsen:
2020-2021 har været en usædvanlig tid for
Kunstværkstederne. Efter en turbulent periode
med flytning og indretning af vore nye lokaler
i Ramløse var vi kommet rigtig godt i gang
med diverse aktiviteter. Og så ramte coronaen
og tvang os til at lukke ned i flere måneder.
Endelig den 19. maj kunne vi så åbne igen, og
livet vendte tilbage til det normale - med visse
restriktioner.
Vores generalforsamling måtte udsættes, men
endelig den 15. juni kunne vi afholde
generalforsamling i Ramløse Skoles aula.
Efter Eva Tops beretning om det forløbne år
kom der et meget vigtigt punkt, nemlig valg
til bestyrelsen. Det kan ikke undre, at flere fra
den hidtidige bestyrelse ikke ønskede
genvalg. Hele fem medlemmer trådte tilbage
efter at have lagt et stort arbejde for
foreningen. Ikke mindst Eva Top og Anne
Rambæk fortjener stor tak for deres indsats
som henholdsvis formand og næstformand.
De har taget deres tørn i bestyrelsen i hele
flytnings- og indretningsperioden. Ikke
mærkeligt, at de nu gerne vil afløses efter vel
gennemført arbejde.
Det blev således en næsten helt ny bestyrelse,
der skulle vælges, da kun Hans Jultved,

Hanne Aagaard Jensen og Kirsten Egeberg
fortsætter. Heldigvis meldte der sig et
tilstrækkeligt antal kandidater til, at vi kan
fortsætte den fratrædende bestyrelses arbejde.
Den 22. juni holdt den nye bestyrelse sit
første møde, hvor den konstituerede sig på
følgende måde:
Formand
Næstformand
Sekretær/referent
Kasserer
Menigt medlem
Suppleant

- Kirsten Egeberg
- Ana Farid
- Frants Mathiesen
- Bente Scheuer Hansen
- Hans Jultved
- Hanne Aagaard Jensen

Vi vil gerne takke medlemmerne for valget,
og vi håber, vi kan se frem til en periode med
spændende aktiviteter og forhåbentlig ingen
nye restriktioner. Vi skal gøre vores bedste
for at leve op til forventningerne til den nye
bestyrelse.
Vi holder vores første egentlige møde den 4.
august, og her vil vi drøfte efterårets
aktiviteter. Èn aktivitet ligger indtil nu fast:
Efterårsudstillingen i Kulturhuset. Vi håber, at
mange medlemmer vil lade sig inspirere af
temaet "naturen", som kan fortolkes på
mange, også meget frie, måder.
Vi har også planer om en fest i efteråret, så vi
kan mødes under hyggelige former og glæde
os over at kunne ses uden afstandskrav,
mundbind osv. Så på bestyrelsens vegne vil
jeg sige:
På gensyn til en ny og travl sæson i
Kunstværkstederne! Kirsten.
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Nye medlemmer:
Vi har fået 3 nye medlemmer siden sidste
medlemsblad. Velkommen til:
Anette Scheel-Krüger
Dorthea Bech
Eva Schjöttz Thomsen

pønser på paptryk og xerolitografi med foto
teknik. Foreløbig er vi nogle stykker om
mandagen fra kl. 15.
Der afholdes sommerferie og meget andet
efter coronaens hærgen.
Hilsen fra grafikerne i RAMhuset.

Fra værkstederne:
Invitation fra Portrætholdet
Portrætgruppen er nu i gang med den årlige
udendørstegning/maling rundt om i
sommerlandet.
Det foregår på onsdage kl. 13 -15.
Vi lader portrætterne hvile indtil 1.
september, hvor vi igen mødes i atelieret kl.
10 - 12. Indtil da maler vi således slet ikke
portrætter, men vand, træer, hunde, huse,
smådyr osv., hvad vi nu falder over på turene.
Vi aflyser, hvis det øs-pøs-regner. Så kryds
fingre for godt onsdagsvejr!
Alle medlemmer er velkomne til at slutte sig
til. Se planen for resten af sommeren under
“Kommende aktiviteter”.
Finn, Kirsten og Eva

Vi har indsat tørrehylder på vores ene
Ivarreol. Det fungerer fint og billig løsning.
Er egentlig stativ til fodtøj....

Nakkehoved Fyr. Finn
Grafikværkstedet
Dejligt at se vores grafik værksted igen. Et
par stykker er startet op med linoliumssnit.
Der testes trykfarver og linoliumstyper. Andre
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Pap, Aluminium, Kobberplade, Rullepap,
Plantetryk, Fjertryk, Indvalsninger,
Monotypier mm.
Else Haakonsson

Aktiviteter siden sidst

Vores pladearbejdsrum og tryk på nye presse
med linoliumsinstilling. Den nye presse kan
selvfølgelig også trykke andre teknikker.

Vores dejlige tryk rum med store trykpresse
og 3 arbejdspladser til indsværtning og
aftørring og trykning af mange typer
trykplader:

Generalforsamling den 15. juni.
Tirsdag den 15. juni 2021 holdt foreningen sit
tredje årsmøde (generalforsamling) i
Ramløse. Omkring 20 personer havde tilmeldt
sig for at høre om foreningens arbejde samt
afgive deres stemme til bestyrelsen.
Tidligere formand Eva Top bød velkommen
og

fortalte, at bestyrelsen pegede på Sonja
Ekkenberg som dirigent på mødet, og at
dagsorden og regnskab var udsendt på mail til
foreningens medlemmer som pdf-filer.
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Behandling af indkomne forslag blev
præsenteret af Carsten Filberth (der sidder
bag Ole S)

Sonja styrede dagsorden på en rolig og
opfølgende måde, og efter punkt 7 blev der
holdt en lille pause, hvor deltagerne kunne
forsyne sig med kaffe, the samt noget sødt.

og de forskellige grupper orienterede kort om
deres arbejde og tanker i 2021.
Iflg. vedtægterne skulle der vælges 4
medlemmer og 2 suppleanter i 2021 til
bestyrelsen. Desuden 1 revisor og 1
revisorsuppleant.
Afgående medlemmer i bestyrelsen: Lis
Glidal, Kurt Schimmel, Anne Rambæk,
Annegroe Møller og Eva Top. Afgående
revisor: Ana Farid
Den nye bestyrelse er følgende: (efter
konstituering den 22. juni)
Formand
Næstformand
Kasserer

Det reviderede regnskab blev fremlagt til
godkendelse af Steen Grenbom, og der blev
orienteret om det nuværende års budget.
Fastsættelse af kontingent samt orientering
om medlemsstatus.

Kirsten Egeberg
Ana Farid,
Bente Scheuer
Hansen
Sekretær
Frants Mathiesen
Bestyrelsesmedlem
Hans Jultved
1.suppleant
Hanne Aagaard
Jensen
Revisor (2020 + 2021) Karen Lindberg.
Revisor (2021 + 2022) Anette ScheelKrüger.
Revisor-suppleant
Sonja Ekkenberg.
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Tillykke med valget. Vi ser frem til et godt
2021 for Kunstværkstederne i Ramløse.
Efter dirigenten havde afsluttet årsmødet,
takkede Kirsten Egeberg på den afgående
bestyrelses vegne de medlemmer, som
forlader bestyrelsen, for det store arbejde, de
havde lagt i opbygningen af den nu
velfungerende forening, og de gode lokaler, vi
havde fået.
Herefter blev der uddelt præmie til de 3
personer, som havde dannet grundlag for
foreningens nye logo.
Referat og formandsberetning er udsendt til
medlemmerne den 19. juni som Info 2021021 fra Kunstværkstederne i Ramløse.
Aktivitetsaftener
I maj og juni holdt vi 4 hyggelige
aktivitetsaftener i værkstederne. Gamle og
nye medlemmer fik her lejlighed til at hilse på
hinanden, og 5 nye medlemmer blev
introduceret til værkstederne. Vi arbejdede
med hver vores, drak kaffe og hyggede os
gevaldigt efter den lange nedlukning af
værkstederne. Vi var 10-12 medlemmer de tre
første gange. Den sidste gang var der fodbold
i fjernsynet, så der kom kun Tordenskjolds
soldater. Kirsten, Hans og Eva stod for
arrangementet.

Aktivitet i atelieret

Aktivitet i keramik værkstedet

Kommende aktiviteter:
Udendørstegning/maling - onsdage kl. 13 -15
- juli/august 2021
NB: Aflyses ved dårligt vejr.
Se vedlagte fil:
Udendørstegning.maling.sommeren.2021.
Efterårsudstilling
Efterårsudstillingen vil blive afholdt i
Helsinge Kulturhus den 2. - 16. oktober med
ophængning om aftenen den 1. oktober,
fernisering den 2. oktober kl. 13.00 og
nedtagning den 16. oktober om
eftermiddagen.
I år er det blevet besluttet at have et fælles
emne for udstillingen: “Natur”. Emnet skal
forstås i bred forstand, og det bliver
spændende at se, hvilke værker
billedkunstnere, keramikere og grafikere lader
sig inspirere til. Alle kan få to værker med, og
der bliver udstilling i både den store sal og i
sideskibet.
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Desuden vil alle blive bedt om at medtage et
stort “syltetøjsglas” med en installation, der
også refererer til “Natur”.
Se vedlagte fil: Efterårsudstilling 2021 emne.

Fra højre Hanne Aagaard, Suzanne Feldt, Lis
Glidal og Hanne Kadziola holder en kort
pause udenfor X-porten.
Ana Farid

Caféaften og udstilling i RAMhusets café
Grafikgruppen er gået i gang med
forberedelserne til en caféaften og udstilling i
RAMhusets café til efteråret. Vi regner med
en festlig og lærerig aften i samarbejde med
RAMhuset. Nærmere herom senere.

Birte Larsen

Udstillinger:
Xporten
Medlemmer af Kunstværkstederne i Ramløse
der også er medlemmer i K51 Tisvilde
Kunsthus udstillede juni i Xporten.
Gitte Larsen
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Hanne Aagaard

Suzanne Fendt

Hanne Kadziola

Søs Friedrichsen

Lis Glidal

Side 7 af 10

Jul. 2021 Information til medlemmerne
velklingende motto: Form – Farve – Fantasi
nedenunder. Foreningens fulde navn står ikke
på selve logoet. På den måde kan det bruges
ved eventuel flytning i fremtiden.
Næste trin er udendørsskiltning på matriklen.
Der ligger en ansøgning hos kommunen om
dette. Sagen videreføres af den nye bestyrelse.
Se logo på denne information til
medlemmerne
Coronaforanstaltninger.
Vi får hele tiden nye meldinger!
Det sidste (14/6) er, at vi ikke længere
behøver at bære mundbind og vise coronapas
ved almindelige aktiviteter i værkstederne.
Vi skal fortsat medbringe coronapas ved
større indendørs forsamlinger.
Gid det snart var ovre!

Bibliotek:
Efterlysning: “Urban Sketching” af Felix
Scheinberger (Husk at skrive i “den sorte
bog”, når I låner bøger).

Andet:
Nyt Logo
Foreningen har fået et nyt, flot logo. Logoet
er sammensat af dele af indsendte forslag fra
Hanne Aagaard, Sonja Ekkenberg/Jens VestAndersen og Ole Sørensen.
Det består af en palet med navnet
Kunstværkstederne som overskrift, et
iøjnefaldende “farve-splash” og et
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Fonde:
Vi var igen heldige! den 12. juni fik vi doneret
3.000 kr. fra Kvickly i Helsinge til 2
“sandwichskilte”. Kirsten og Eva var på
pletten - i blæst og kulde - ved ceremonien på
terrassen ud for “Spisekrogen” og modtog
checken.
Tusind tak til Kvickly!!!

Revisor: Ruth Nielsen (genvalgt)
Revisorsuppleant: Villy Nielsen (genvalgt)

Den afgående bestyrelse siger
farvel:
Hilsen til alle medlemmer med tak for et godt
samarbejde i årets løb.
Held og lykke til den nye bestyrelse!

Afsluttende bemærkning fra
redaktionen:
Til slut ønsker redaktionen alle en god kreativ
sommer, hvor vi igen kan se mere til hinanden
i naturen og værkstederne.

Samarbejde med RAMhuset:
Generalforsamlingen for RAMhuset blev
holdt tirsdag den 8. juni. Der var fremmødt 20
personer og efter en god time var den nye
bestyrelse valgt:
Formand: Lars Hybel (ikke på valg)
Næstformand: John Bamberger (genvalgt)
Kasserer: Fleming Colstrup (genvalgt)
Bestyrelsemedlem:
Niels Henriksen (ikke på valg)
Ulla Larsen (ikke på valg)
Thomas Nørregaard (genvalgt)
Steen Grenbom (genvalgt)
Suppleanter for 1 år:
Bente Arentoft Nielsen (genvalgt)
Gudmund Nielsen (genvalgt)
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Foreningen:
Kunstværkstederne i Ramløse,
c/o RAMhuset
Frederiksværkvej 109
3200 Helsinge.
E-mail:
moellestikunst@yahoo.dk
Hjemmeside:
www.moellesti.dk

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

Formand:
Kirsten Egeberg
Tlf.: 5362 2428
Mail: kirstenegeberg@hotmail.com

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

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 med
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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