Nordisk Forum for Bygningskalk – Årsmøde og Generalforsamling 2021
Torsdag d. 25. november 2021 – Kl. 14.00-17.00
Årsmødet og generalforsamlingen afholdes Virtuelt via Teams.
Bemærk: Tilmelding skal ske til foreningens sekretær Anne Lindegaard på e-mail: post@kalforum.org
senest tirsdag d. 23. november 2021.
Tilmeldte deltagere vil efter tilmeldingsfristens udløb modtage en invitation (link) til at
deltage i mødet. Det er ikke nødvendigt at have Teams for at kunne anvende det
tilsendte link.
En forudsætning for deltagelse i mødet er at man er medlem af foreningen og at
årskontingent 2021 er betalt. Reminder udsendes til dem der ikke har betalt.

Program
14.00

Velkomst – v/ formanden Torben Seir

14.10

Indlæg fra Norge, Sverige og Danmark
Vedbränd kalk – v/ Oscar Nymberg
Oscar Nymberg från Målarkalk håller et föredrag om fullskalig produktion av olika sorters
svensk kalk, om vägen dit och vad det har inneburit. Om tiden räcker en kort berättelse
om et aktuellt projekt där kalken har använts.
Produksjon af kalk i Øst-Norge – v/ Tore Granmo
Murer Tore Granmo har bygget sin egen kalkovn og produserer kalk til ulike restaureringsoppgaver. Dagens innlegg handler om en produksjon med uren kalkstein som basis, noe
som ga en svakt hydraulisk mørtel. Vi får presentert resultatene fra bruk i restaurering av
to middelalderkirker og et fredsmonument.
Forsøg og arbejder med varmlæskede mørtler – v/ Karsten D. Olesen
Karsten D. Olesen fra Slots- og Kulturstyrelsen holder et indlæg om de igangværende
forsøg og arbejder med varmlæskede kalkmørtler. Styrelsen har desuden udarbejdet
arbejdsanvisninger og igangsat kurser for murere.
Der bliver mulighed for at stille spørgsmål i tilknytning til hvert indlæg.

16.00

Nordisk Forum for Bygningskalk – Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes med dagsorden jf. vedtægterne, som kan læses på
foreningens hjemmeside www.kalkforum.org.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være tilgået bestyrelsen
skriftligt senest 30 dage før generalforsamlingen.

16.50

Afslutning v/ formanden Torben Seir

