
 

 

Nu har vi för första gången haft 
en konstbytardag eller 
konstloppis i föreningens regi. 
Vi var åtta stycken medlemmar 
som tagit med tavlor och 
konsthantverk till försäljning. 
Några visade upp konst som de 
själva hade gjort andra hade 
med sig sådant som de inte 
längre har plats för. 
 
Det blev en väldigt trevlig 
tillställning med en strid ström 
av besökare som ville titta och 
kanske fynda eller bara umgås 
en stund och äta lite korv. De 
flesta av ”säljarna” var nog 
nöjda med resultatet. 

 

Kom ihåg datumen! 

Dags för  
ny utställning 
och utlottning 

Utställning med Pauline Millqvist  

Vernissage 

6 november  
kl 18.00-19.30 
 
Servering  
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Utlottningsmöte  
 
17 november  
kl 14.00 
Kaffeservering  
fr 12.30 

Ateljébesök 
Metall och Lera 

13 november  
kl 18.00 

 
Snart är det åter igen dags för konstföreningens höjdpunkt, det 
spännande utlottningsmötet, där vi har ganska stor chans att 
vinna en tavla, en skulptur eller ett konsthantverk. Eftersom det 
är 70-årsjubileum i år kommer vi att ha extra många vinster och 
tröstpriser. Men innan dess är det vernissage den 6 november 
där Pauline Millqvist ställer ut sina verk (se vernissage-kort). 
Utlottningskonsten kommer att hänga på ena väggen från 
vernissagedagen. Vi serverar soppa med bröd och dryck under 
vernissagen 6 november och kaffe med hembakade äppelkakor 
under utlottningsdagen 17 november. 

Konstbytardagen  

På jubileumsfesten serverades 
en härlig italiensk buffé som 
beställts hos ICA Spånga. 
Rikligt och gott! 
 

Jubileumsutställningen med 
Oscar Paul och Harald 
Östergren öppnades med ett 
invigningstal av vår 
ordförande Sigrid Löfgren 
som dagen till ära var klädd i 
40-talsstil. Många av 
festdeltagarna hade anammat 
vår önskan i inbjudan att klä 
sig i 40-talskläder. Det 
skapade en härlig stämning. 

Spånga Konstförening 
Pg 364881-3 

www.spangakonst.se 

Som underhållning under 
festen hade vi ordnat så att 
elever från Kulturskolan i 
Spånga/Järva dansade, 
spelade piano och blockflöjt 
för oss. Mycket uppskattat! 
 

Efterrätten stod föreningen 
för. Tuula bakade rulltårta 
och skapade bakelser med 
grädde och bär och toppade 
med hjärtan som det stod  
70 år på. 
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Medlemskort 
Själva utlottningen börjar kl 14.00. Vi öppnar  
kl 12.30 så att ni hinner ta en kopp kaffe med 
hembakad äppelkaka och titta på konsten innan.  

För att det ska gå så smidigt som möjligt under 
utlottningen vill vi undvika att styrelsen har hand 
om alla fullmakter för dem som inte kan närvara. 
Därför ber vi er att i första hand lämna ev fullmakt 
till annan medlem som kan bevaka era intressen 
under utlottningen. Om det inte går kan styrelsen ta 
hand om fullmakten och då ska den vara oss 
tillhanda senast 15 november så att vi har en chans 
att organisera det hela. Skicka fullmakten i så fall till 
christina.carinder@gmail.com eller med vanlig  
post till Christina Carinder, Björnbodavägen 21,  
162 44 Vällingby. Fullmakten ska inte lämnas till 
Spånga församlingshus. 

I år hänger utlottningskonsten nästan två veckor 
innan själva utlottningen så det finns gott om tid att 
titta ut vad man skulle vilja vinna.  

Julen närmar sig och ett julklappstips är  
ett medlemskap i Spånga Konstförening.  
Vi har presentkort med kuvert för 250 kr (2019) 
till försäljning under vernissage och utlottnings-
möte. Eller varför inte köpa en tavla som 
julklapp under vernissagen? 

Hoppas vi ses då! 

Utlottningsmöte  
Vi påminner om att vi har slutat att skicka ut 
medlemskort.  Alla som är med i föreningen och har 
betalt står med på vår medlemslista med medlems-
nummer. Under utlottningen ropas både namn och 
nummer ut när vi drar vinsterna. Man behöver 
alltså inte komma ihåg sitt medlemsnummer. 

Ni som inte betalat ännu får en påminnelse i detta 
utskick. Om ni anmält att ni vill ha utskick via 
email får ni påminnelse den vägen. Ni som får brev 
får en röd lapp som påminnelse. Får ni ingen 
påminnelse har ni alltså betalt avgiften och deltar i 
utlottningen. Om det är några oklarheter ang. 
betalningen, kontakta kassören Agneta 0735-
116655. Det är många som valt att få utskicket via 
email och vi ser gärna att fler anmäler sig. Det blir 
betydligt billigare och lätthanterligare ! 

Medlemsavgiften är 250 kr för ett års medlemskap. 
Var noga med summan ni betalar. Betalas för 
mycket hanterar vi det som en gåva till föreningen. 
Betalar ni för lite får ni information om det innan 
det är dags för utlottning.  

Alla nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till 
föreningen. Tipsa gärna vänner och bekanta att 
information om oss finns på vår hemsida 
www.spangakonst.se 

Tips på egna aktiviteter 
 
15 sept – 17 feb 2019 - Warhol på 
Moderna Museet 
En trappa ned på Moderna är väggarna klädda i 
silver, precis som de var i Warhols första studio i 
New York. Här hittas just nu Warhol 1968 – en 
utställning om Andy Warhols tidigare utställning 
på museet det året. 
 
7-18 november – Stockholms filmfestival. Läs 
mer på www.stockholmfilmfestival.se 
 

Ateljébesök Metall och Lera  
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