
 

Kom ihåg datumen! 

Nytt år, nya möjligheter 
med Spånga Konstförening 

Utställning med Anne Sofie 
Englesson och Marita Olsson 
Välkommen till ett nytt decennium med Spånga Konstförening! 

I år blir vår första utställning 22 feb - 6 mars med två konstnärer 
med olika uttryck; Anne Sofie Englesson, olja, akvarell m m, och 
Marita Olsson, som är konsthantverkare i trä, se bifogade 
vernissagekort. På vernissagedagen har vi också årsmöte, en 
halvtimme före öppnandet av vernissagen. Hoppas att många 
kommer då. Separat kallelse bifogas. Servering av kaffe med 
bröd, även dryck och snacks, under vernissagen. På årsmötet 
lottar vi ut en akvarell av Oscar Paul och på vernissagen ett 
verk av Gunvor Bergqvist bland närvarande medlemmar.  

Årsmöte 
22 februari  
kl 13.30-14.00 

Vernissage 
22 februari 
kl 14.00-16.00 

M E D D E L A N D E  1  -  2 0 2 0  

Årsmöte 
I samband med nästa utställ-
ning har vi vårt årsmöte som vi 
hoppas många kommer till. 
Verksamhetsberättelsen 
kommer att finnas tillgänglig 
vernissagedagen i pappers-
form. På vår hemsida hittar ni 
verksamhetsberättelsen en 
vecka innan.  

Årsmötet börjar kl 13.30. 

Välkomna! 

 

Spånga Konstförening 
Pg 364881-3 

www.spangakonst.se 

Konstvisning på 
Karolinska  

10 mars, kl 18.00 

 

Kommande utställning 
Boka redan nu in i almanackan 
nästa vernissage som blir den 
16 april. Mer om det i nästa 
utskick.  

Ritva Karlsson ställde ut sina fantastiska 
keramikfåglar tillsammans med Ingrid 
Ekholm med sina fina oljor med bl a 
Stockholmsmotiv i november 2019. Många 
verk såldes. 

Mycket trevligt besök i 
Bonnierska villan i Nedre 
Manilla på Djurgården. 

Traditionsenlig kaffeservering 
med hembakade äppelkakor 
innan utlottningsmötet den  
23 november 2019. 

Persisk kulturafton 
19 februari, kl 18.00 

Stadsmuseet 

13 februari  
kl 16.00-17.00 
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Persisk kulturafton 19 februari 
En del av er har varit med tidigare och kan säkert vittna 
om en riktigt trevlig kväll med persisk buffé, vin, kaffe och 
kaka, visning och försäljning av persiska mattor. Ibland 
även lottdragning där man kan vinna mattor. 
 
Kina Jacobsson är en av de främsta specialisterna i 
Sverige på persiska mattor. Under sina aftnar håller hon 
föredrag om persiska mattor och den persiska kulturen. 
Syftet med kvällen är att lära oss om olika persiska 
mattors ursprung, hur de framställs och om människorna 
bakom dessa konstverk. Kina kommer att berätta om vad 
man ska tänka på vid ett mattinköp. 
 
Det kommer att finns möjlighet att använda sig av sin 
nyfunna lärdom då man kan köpa mattor denna kväll till 
mycket förmånliga priser. Garantier och bytesrätt ges i 6 
månader. TIPS: Då många gärna vill köpa mattor under 
kvällens gång rekommenderar vi att ta mått. 
 
Vi har bokat in ett återbesök den 19 februari för att fler 
ska få uppleva den här kulturaftonen. Även ni som varit 
med tidigare är så klart välkomna! Vi kan vara max 30 
pers så det är först till kvarn som gäller. Vi ses utanför 
affären kl 17.30 på Hornsgatan 94. Betalning sker 
kontant direkt till AK inredning. OBS, ej swish, enbart 
kontant.Det kostar 200 kr/pers och för det får man 
utöver föreläsningen en persisk buffé med vin, kaffe och 
kaka. 
 
Anmälan till Monica Mattson senaste den 12 februari på 
monica.mattson@comhem.se eller tel: 070-403 91 31. 
 
 

Medlemsavgift 
Medlemsavgiften för 2020 är oförändrat 250 kr/ 
/pers. Vi är tacksamma om ni betalar in avgiften 
senast den 28 februari, men varför inte så snart du 
får detta i din hand så att det inte glöms bort. 
Glöm inte att ange avsändare så att vi vet vem som 
betalat.  
Meddela oss gärna via mail om ni inte avser 
fortsätta som medlem så behöver vi inte påminna. 

Betala 250 kr till Plusgirokonto 364881-3 
(glöm inte ange vem som betalar). 

Aktiviteter 

Kina Jacobsson är en av Sveriges främsta specialister 
på persiska mattor. Vi får ett fördrag om mattorna och 
den persiska kulturen. 
 

Guidad visning av Stadsmuseet  
13 februari kl 16.00 
Vi har bokat en tur genom stadens och 
stockholmarnas historia från år 1527 till idag på 
Stadsmuseet den 13 februari kl 16.00. Stadsmuseet 
ligger vid Slussens t-banestation, norra utgången mot 
Södermalm, adress Ryssgården. Vi ses utanför 15.45. 
Vi kommer att möta allt från ryska handelsmän, 
krogmadammer och häxanklagade kvinnor till 
fabriksarbetare, nattsuddare och bilburen ungdom. 
Besöket tar ca 1 tim och innebär en hel del 
förflyttningar i trappor. Kostnad 100 kr/pers som 
betalas in på vårt plusgirokonto 364881-3 i samband 
med anmälan. Vi kan vara max 20 personer. Anmäl 
dig till Lisbeth Siewertz på tel: 070-407 81 33 eller 
siewertz@hotmail.com senast den 8 februari. 
 

Visning av konsten på Nya 
Karolinska Sjukhuset 10 mars 18.00 
Vi får ett studiebesök på Karolinska sjukhuset för att 
titta på konsten där. Samling sker i receptionen i 
huvudentrén 17.45 på adress Eugeniavägen 3. Besöket 
beräknas ta ca 1 tim. Kostnad 100 kr/pers. OBS max 
20 personer. Anmälan till Monica Mattson senast den 
3 mars på tel: 070-403 91 31 eller 
monica.mattson@comhem.se. Betalning till vårt 
plusgirokonto 364881-3 i samband med anmälan. 
 
Nya Karolinska Solna-projektet är den hittills största 
satsningen på konst i offentlig miljö i Sverige. Totalt 
har 118 miljoner kronor avsatts för konst i enlighet 
med den s k procentregeln.  

Besökarna möts av 
en stor väggmålning, 
"Stenbrottet" av 
konstnären Andreas 
Eriksson. Den 11 m 
höga och 6,5 m breda 
målningen är en 
naturlig blickpunkt i 
entréhallen och ett 
sorts signaturverk för 
hela sjukhuset. 
Foto:KS 


