
 

 

Vi vill redan nu informera om 
att vi bokat in ett studiebesök på 
Karolinska sjukhuset för att 
titta på konst där. Boka in den 
10 mars kl 18. 
 
Vi har också bokat in en Persisk 
Kulturafton den 19 februari 
med persisk buffé, vin, kaffe och 
kaka, visning och försäljning av 
persiska mattor. Det brukar bli 
en riktigt trevlig kväll!  
 
Besök hos Olle Nymans ateljé i 
Saltsjö Duvnäs i maj ingår också 
i vårens planer. 

Dags för  
ny utställning 
och utlottning 

Utställning med Ingrid Ekholm 
och Ritva Karlsson  

Vernissage 

7 november  
kl 17.30-19.30 
 
Servering av soppa 
och bröd  
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Utlottningsmöte  
 
23 november  
kl 14.00 
Kaffeservering  
fr 12.30 

 
Snart är det dags för årets höjdpunkt, det spännande utlottnings-
mötet, där vi har ganska stor chans att vinna en tavla, en 
skulptur eller ett konsthantverk. Vinstchansen är en på tio. Men 
innan dess är det vernissage den 7 november där Ingrid Ekholm 
ställer ut sina verk i olja (mycket Stockholms-motiv) tillsammans 
med Ritva Karlsson som är keramiker (se vernissage-kort). 
Utlottningskonsten kommer att hänga på ena väggen från 
vernissagedagen. Vi serverar soppa med bröd och dryck under 
vernissagen 7 november och kaffe med hembakade äppelkakor 
under utlottningsdagen 23 november. Närvarande medlemmar 
på vernissagen kan vinna en bok om GAN. 

Planer för våren  

Besöket på Skånelaholms slott 
den 22 september blev mycket 
trevligt och välbesökt. 
 

Birgit Glenmark ställde ut 
13-27 september med sina 
färgsprakande akryl ink 
tavlor. Föreningen köpte den 
grön/oranga tavlan ned till 
vänster. 

Spånga Konstförening 
Pg 364881-3 

www.spangakonst.se 

På andra väggen och i 
glasmontern ställde Åke 
Ahlberg ut sina gicléer och 
datoranimeringar. Vi köpte 
en av de mindre datoranime-
ringarna med Greta Garbo. 
 

Kom ihåg datumen! 
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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 16 november så att vi har en chans 
att organisera det hela. Skicka undertecknad 
fullmakt i så fall till christina.carinder@gmail.com 
eller med vanlig post till Christina Carinder, 
Björnbodavägen 21, 162 44 Vällingby. Det går ju 
också att lämna den under vernissagen. 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 (2020) 
till försäljning under vernissage och utlottnings-
möte. Eller varför inte köpa en tavla eller en 
härlig skulptur 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 mer lätthanterligt! 

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 
 24 okt – 1 mars 2020 - Nordic Life, Fotografiska 
I förmodligen det största fotoprojektet som genomförts 
i Norden har tusentals fotografer skildrar den nordiska 
vardagen. Läs mer på www.fotografiska.com 
 
5 okt – 9 feb 2020 – Millesgården - Måleri och 
andlighet, utställning av konstverk av Hilma af Klint, 
Tyra Kleen och Lucie Lagerbielke. Läs mer på 
www.millesgarden.se 
 
Film om Hilma af Klint på biografen Zita 
Såväl Kandinsky som den patriarkala konsthistorie-
skrivningen får sig en omgång i denna film där 
Hilma af Klint hyllas som den abstrakta konstens 
geniala moder. 
 
13 okt - 19 apr 2020 -  Se på mattorna – det är 
jag, i Rikssalen på Kungl Slottet 
I år är det hundra år sedan Märta Måås-Fjetterströms 
verksamhet startade och Kungen har tagit initiativ till 
en utställning, om och med hennes verk. För första 
gången visas nu mattorna som finns i de kungliga 
samlingarna. Tillsammans med externa inlån 
presenteras i utställningen ett sextiotal verk som speglar 
hennes produktion fram till hennes död 1941. 
Utställningen visas 13 oktober – 19 april 2020 i 
Rikssalen på Kungliga slottet. 
Utställningen är inkluderad i ordinarie slottsbiljett. 
Kungliga slottet är öppet dagligen, även måndagar. 
 
6-17 november – Stockholms filmfestival. Läs 
mer på www.stockholmfilmfestival.se 

• Kungen vid förhandsvisning i utställningen "Se på mattorna - 
det är jag". Foto: Sara Friberg/Kungligaslotten.se 

 


