
 

Returadresse Oslo Malerklubb, Pres.Harbitz gt. 23 C, 0259 Oslo 

O M K aktiviteter våren 2012  ”www.omk.no”   

KROKI torsd  

1., 15. og 29. mars 

12. og 26. april 
17 - 19 kr 40,- / 80,- 

AKT torsd  

8. og 22. mars 

19. april 
17 - 20 kr 60,- /100,- 

KORR torsd 

 

 

1. mars  – Jørn Nilsen 

29. mars – Ulf Nilsen 

26. april – Cecilie Broch Knudsen 

1930 – 

2130 

kr 75,- inkl. lett 

servering (maks 2 

bilder/medlem)  

Man kan delta 

uten å ha bilde. 

 Foredrag, Jørn Nilsen, ”Teknikk og metode – egne og andres arbeid”  

 Kr 80,- inkl kaffe / vin    Torsdag 15. mars    kl 19.30 

 Årsmøte. Forslag til lovendringer/saker må være sendt styret senest 14 dager før møtet. 

       NB! Starter kl 19.00    Torsdag 29. mars    kl 19.00 

 Filmkveld, med den spanske kunstneren Pablo Picasso (1881-1973) 

       Kr 80,- inkl kaffe/vin. Vi starter filmen kl 19.45 Torsdag 12. april    kl 19.30   

 Sommerfest, tema for bildekonkurransen er VANN.  

Inngangspenger kr 300,-. 

Påmelding i klubben, omk.no eller til Tone Foss 991 04 209. 

Frist for påmelding 4. mai.    Torsdag 10. mai     kl 19.00 

 Medlemstur til Sør-Italiatur, fulltegnet  Lørdag 19. mai – 26. mai 

 Høstdugnad, oppgaver blir sendt ut på mail                 Torsdag 23. august kl 16.00                                                        

Leder og sekretær 

Nestleder, Internett  
Korrigeringer   

Modeller kroki / akt 

Kasserer / post 
Regnskapsfører   

Sissel Biong  

Bjørn Imislund    
Ulla Kristoffersen 

Tone Foss     

Kirsten Hauge     
Ingrid Welhaven 

41412312 

90961291 
67590867 

99104209 

22506566 
22524442 

Styremedlem          

Styremedlem 
Reise / valgkomitè 

Festkomité                  

Gallerileder   
Studieledere                 

 

Espen Grøgaard 

Dag Heggstad  
Jan Hugo Eriksen 

Styret     

Bibbi E. Bagguley 
Frithjof Hoel / 

M. Blankenberg 

22449837

67538544
45437892 

 

41312615 
95774254 
48007842 

 

 

  

 

OMK-nytt  
 

 

 

 
 

”Stillhet , dyptrykk, Ann-Christin Lykke Fredriksen 

 

Nr 2 - mars 2012 

 



 

Kjære malervenner! 
 
Dagene blir lengre og lyset er tilbake. Et nytt OMK-år er akkurat begynt. 

Vi har fått et flott grafikkverksted i kjelleren, lyst, hyggelig og med stor presse. 

Og folk strømmer til akttegningen igjen. Dette lover bra.  

Med akt og kroki annenhver torsdag håper vi å ha funnet en ordning som vil passe de fleste. 

 

Vi avslutter som vanlig vårsemesteret med en sommerfest. 

Tema for billedkonkurransen er i år VANN. 

Bruk fantasien og lag et bilde som du tar med til sommerfesten. 

 

Høstens program er ikke fastsatt nå, men blir lagt ut på nettsidene våre før sommerferien og 

i septembernummeret av OMK-nytt. 

 

God vår - og ha en fortreffelig sommer! 

 

Hilsen Sissel 

 

 

MEDLEMSKONTINGENT 2012. Sammen med OMK-nytt nr 1 sendte vi ut giro for 

innbetaling av medlemskontingent. Vi opplevde at flere medlemmer ikke fikk denne 

postforsendelsen, og det kan være årsaken til at mange ikke har betalt kontingenten. 

 

Vi sender derfor både OMK-nytt nr 1 og 2 samt giro til de vi ikke kan se har betalt. 

 

Kontingenten er viktig slik at vi både kan være i det gule huset og ha et variert tilbud til 

medlemmene. 

 

Har du spørsmål eller vil endre medlemskapet kan du sende en SMS eller ringe til Bjørn 

Imislund på 90961291, eller sende e-post til ”imis@online.no”.  

 

 

Utstillinger i Galleri OMK våren 2012 

 
3. - 11. mars Solveig Kristiansen 
17. - 25. mars 

13. – 22. april 

26. april – 6. mai 

10. – 20. mai 

31. mai – 3. juni 

Bente Flote-Hansen og Tom Paulsen 

Heidi Glattre 

Elena Olsen 

Anne Weisteen 

Italia miniutstilling 

 

Galleri OMK: I 2012 er det fortsatt noen ledige perioder. Gallerikalender for 2013 er satt 

opp. Vær tidlig ute, så har du god tid til å planlegge din utstilling. Flere medlemmer kan 

stille ut sammen.  Ring gallerileder Bibbi Elise Bagguley tlf 41312615. 
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SITATET 
 

 

....Jeg husker jeg ba Håkon Gullvåg tegne en hånd en gang. 

I løpet av kort tid hadde han skisset opp den fantastiske hånden  

på kafe-papirduken. 

Han lærte meg at det som skiller en god tegner fra en amatør,  

er hvor du kom INN på hånden. 

Jeg kunne drept for å klare å tegne en slik hånd. 

Jeg har lenge undret på hvorfor man slutter å tegne?  

Jeg tegnet for eksempel hver dag frem til jeg var fjorten år,  

så plutselig sluttet jeg.  

Hvorfor?  

Jeg ser det som et symbol på at man setter lokk på fantasien......... 

 

 
Jan Kjærstad 
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Bra sted for trykking av 
plakater og invitasjoner til 

utstillinger. 
 

OMK-nytt er trykket hos 
Allkopi, Skøyen 

 
Karenslyst Allé 36 

0278 Oslo 
 

Tlf: 23 13 18 80 
 

E-post: ”skoyen@allkopi.no”   



 

OMK-grafikken. 
 

Det er stor aktivitet i kjelleren på torsdager når de tre som har atelierplass der 

holder på med både dyptrykk, linotrykk og tresnitt. 

 

”Grafikk er på mange måter en prosess, og det tar tid å lage et ferdig grafisk blad, 

fra å risse i metallplaten, til å legge på sverte, slå av og trykke. Underveis i 

prosessen er det nyttig å få tilbakemeldinger og dele erfaringer og ideer. Og så er 

det selvfølgelig veldig hyggelig å ha selskap mens man jobber! Å være kunstner 

kan være et ensomt yrke, og da er gode "kollegaer" uvurderlige.” 

Elisabeth Høyer 

 

      
Slår av sverte              Justerer platen                                                Riktig press 

  

    
Trykking                                            Spennende 

 

        
Fra trykkplate til Elisabeth sitt ferdige trykk i to farger                    Delfin, Ann-Christin 

     

Det ville også vært spennende med en fellesutstilling med blandet grafikk og 

tegninger, noe å tenke på? 
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ÅRSBERETNING OMK 2011 – OSLO MALERKLUBB 

 
OMK-STYRET har i 2011 bestått av: 

Leder og sekretær:   Sissel Biong 

Nestleder og IT-ansvarlig:  Bjørn Imislund 

Kasserer og post:   Kirsten Hauge 

Styremedlemmer:   Ulla Kristoffersen, korrigeringer 

Espen Grøgaard  

Dino Høydahl til okt. 2011.  

Dag Heggstad fra okt. 2011. 

Varamedlemmer:   Dag Heggstad til okt. 2011.  

Tone Foss, modeller. 

 

Det har vært 5 styremøter, Årsmøte og 4 utsendelsesmøter i 2011. 

 

Gallerileder:    Karin Maria Keane 

Reiseleder:    Jan Hugo Eriksen 

Regnskapsfører:    Ingrid Welhaven 

Studieledere:    Marianne Blankenberg og Frithjof Hoel 

Valgkomite:    Frances Dodman og Jan Hugo Eriksen 

Dag Heggstad har hatt ansvar for kroki og Sissel Biong for akt, med god hjelp av 

Espen Grøgaard og Tone Foss. 

 

OMK-KURSSENTER ledes av Fritjhof Hoel og Marianne Blankenberg. 

Det er holdt 5 vårkurs og 6 høstkurs i akryl, akvarell, olje, grafikk og portrett. 

Lærere har vært: Marianne Blankenberg, Leonardo Cassiano, Marianne Gihle, 

Freddy J. Hansen, Liv Heier, Frithjof Hoel, Danilo Ivanovic og Yngvild Nergaard. 

Nytt i 2011 var grafikkurs i kjelleren. 

 

GALLERI OMK- Klubbens eget galleri har vært ledet av Karin M. Keane. 

Årets utstillere har vært: 

Våren 2011- Seija Hjelteig. Peter Schetlein. Akvarellutstilling m/ Kirsten Hauge, 

Bjørn Imislund, Frances Dodman, Britt Lønaas og Karin M. Keane. 

Ellen M. Stien. Anne Weisteen. Fellesutstilling m/ Anne Aure, Wenche Løvstad,  

Tove Leithe og Vally Rotnes. Heidi Brekkli Solberg. Hilde Ohlsson og Dora Jonsdottir. 

Linn Hilde Løvlimo. 

Høsten 2011- Rolf Jørgensen. Bibbi Elise Bagguley. Solveig Kristiansen. 

Sigmund Seland. Medlemsutstilling m/ juryering for årets hederspris 2011. 

Bente Kystad Syr og Mai Britt Villvin. Eva Meyer og Simen Meyer. 

Anne Louise Hoen, Ragnhildur Gullberg, Ingrid Laugslet og Olea Rostadmo. 

Marie Wahl. 

 

INTERNETT- ”www.omk.no” Web-master Bjørn Imislund.  

Nettsidene våre brukes som informasjon om OMK. Her kan en melde seg inn i klubben, 

eller melde seg på kurs. Medlemmer kan få sin egen nettside ved å henvende seg til Bjørn. 
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 2011 2010 2009 2008 

Ant. OMK medlemmer med egen nettside 121 109 90 83 

OMK medlemmer med e-postadresse      *) 179 207 178 148 

e-post mottakere som får info om OMK 485 450 423 377 

Antall medlemmer per 31/12 208    

Gjennomsnittsalder per 31/12 63,3    

Facebookmedlemmer 22    

Grasrotspillere 26 25 12  

 

Ant. medl. per aldersperiode 20-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-99 ukjent 

2011 8 18 53 81 34 21 8 

*) I 2011 ble medlemslisten oppdatert og de som ikke betalte ble strøket, derfor nedgang i 

antall e-postadresser og medlemmer. I medlemstallet er 12 billedkunstnere og 10 

æresmedlemmer. 

 

MEDLEMS/ HØSTUTSTILLINGEN 8. – 16. okt. 2011 

P.g.a for mye arbeid og for lite utbytte, valgte vi bort Kalender 2012. 

I stedet hadde vi en svært vellykket medlemsutstilling. En jury, bestående av Jørn Nilsen 

og Gerard Waegeneire, plukket ut de seks beste bildene og derfra igjen utstillingens 

beste bilde. De seks var Frances Dodman, Eva Eknes, Dag Heggstad, Ulla Kristoffersen, 

Ingrid Lowzow og Berit Jersin Stenersen. Disse fikk diplom, OMK-nål og vin. 

Utstillingens beste bilde ble ”Barfrost”, oljemaleri malt av Berit Jersin Stenersen. 

Hun fikk Hedersprisen og gavekort til Christ. Engebretsen på kr. 1000,-. Jørn Nilsen ga oss 

en flott og lærerik innføring i hvorfor akkurat disse bildene ble valgt ut. 

 

KORRIGERINGSKVELDER- Ulla Kristoffersen har hatt ansvaret for disse. 

Det har vært 7 korrigeringskvelder i vårsesongen og 3 i høstsesongen. 

De som korrigerete var: Trine Kampman Jensen, Cecilie Broch Knudsen, Ida Lorentzen, 

Marius Moe, Hanne Nielsen, Jørn Nilsen, Thomas Sæverud og Gerard Waegeneire. 

På grunn av svært dårlig oppmøte valgte vi å endre korrigering fra to til en gang i mnd. 

Av samme grunn valgte vi å flytte akttegningen fra hver fredag til annenhver torsdag. 

Dette var ikke populært hos krokitegnerne som dermed mistet en kveld annenhver uke.  

Hjalp ikke dette ville vi droppe hele akttegningen, men mot sluttet av året tok det seg 

opp og vi avsluttet 2011 med et lite overskudd i kassen. 

 

FILMKVELDER- 27. Januar: Edward Hopper, 10. Mars: Skagen, Museet og Malerne. 

20. oktober: Albert Edelfelt, 17. November: Gustave Courbet. 

 

FOREDRAG- 7. April: Jørn Nilsen ”Fra skisse til ferdig arbeid”. 

 

Disse kveldene er populære og samler 20 – 25 pers. hver gang. 

 

ATELIERFELLESSKAP- Nytt av året har vært utleie av atelierplass, 11 vår og 10 høst. 

Sitat: Det har vært noen meget hyggelige timer, hvor vi har malt i fellesskap, korrigert og 

blitt inspirert av hverandre. Vi har småpratet litt, men mest vært intenst fordypet i vår 

maling, som har vært både akvarell, akryl og olje. 
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KROKI/ AKT- Det har vært 14 krokikvelder i vårsesongen og 14 aktkvelder, hvorav 4 ble 

avlyst p.g.a dårlig oppmøte og kurs. I høstsesongen var det 7 kroki og 6 akt. 

 

DUGNADER- I august: Det ble ryddet og kastet. Karin M. Keane og Wenche Løvstad 

malte galleriet og gangen lyse og fine.   

 

UTFLUKTER- 22. – 29. Mai. Jan Hugo Eriksen tok oss med til Vico Equense i  Sør-Italia, 

en flott tur med avstikkere til Capri, Napoli, Pompei, Sorrento etc. Det ble tegnet og malt, 

og siste dag holdt vi utstilling på moloen hvor begeistrete italienere kjøpte med seg bilder. 

 

 

FESTER- 12. Mai, Sommerfest med reker og hvitvin. Årets bildetema var LYS og 

ble vunnet av Ulla Kristoffersen. 

8. desember, Julefest. Oksegryten med tilbehøret kom frem i tide. 

Festene var som alltid morsomme og hyggelige. 

 

GRASROTANDELEN- De 26 spillerne har sørget for at OMK har fått over kr 6.000,- i 

2011. Vi håper at flere som tipper/spiller Lotto velger å gi sin grasrotandel til OMK. 

 

VINORELL- 26. april var det vinorell-maling (akvarell der vi brukte vin istedenfor vann) 

av utkast til etikett for Rieslingvin fra Moselland. Følgende deltok, Karin M. Keane, Ellen 

Andreassen Jensen, You Keun Bakke, Hilde Olsson, May Hege Rygel og Bjørn Imislund. 

OMK fikk to blant de 5 nominerte, det ble bildet til Karin og Bjørn. Drammen Maleklubb 

gikk av med seieren. 

 

Det ble ikke utdelt stipend i 2011, men vi fikk to nye æresmedlemmer: 

Jan Hugo Eriksen og Bjørn Imislund. Vel fortjent og GRATULERER! 

 

OMK-NYTT gikk ut til medlemmene i januar, mars, september og november. 

 

REGNSKAP OG BUDSJETT- blir lagt inn i OMK-nytt som eget bilag til medlemmene. 

 

Styret takker medlemmene for et hyggelig og aktivt år! 

 

Nesodden 15. februar, OMK v/Sissel Biong, leder    

 

 

DAGSORDEN TIL ÅRSMØTET, torsdag 29. mars NB kl 19.00 

1 – ÅPNING Godkjenning av innkalling og dagsorden 

             Valg av møteleder, referent og to til å underskrive referatet 

2 - ÅRSBERETNING 2011 

3 - REGNSKAP OG BUDSJETT 

4 - INNKOMNE FORSLAG 

5 - VALG 

 

VEL MØTT!  Styret 

5 


