
 

 

Vi hade planerat besök på KS 
igen för dem som inte fick plats  
förra gången (innan pandemin), 
men vi fick besked från dem att 
de f n inte har några visningar 
inomhus. Vi får återkomma 
när/om de ordnar visningar 
igen. 
 

Medlemsavgift 
 
Glöm inte att betala in 
medlemsavgiften 250 kr för 2022 
innan utlottningsmötet! 
 
 

Utställning och  

dragning i konstlotteriet 
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Inställda planer  

Spånga Konstförening 
Pg 364881-3 

www.spangakonst.se 

Kom ihåg datumen! 

Utlottningsmöte  

12 november  
kl 14.00 
 
Kaffeservering 
från kl 12.30 
 

Lena Nilson ställde ut sina annorlunda 
nätskulpturer tillsammans med Lena 
Morge, som visade sina fina verk i akryl 
och olja i september.  

Utställning med Mats Adelman 
 
Nästa utställning blir 27 oktober – 12 november med konstnär Mats 
Adelmans akvareller på en vägg och träskulpturer i vitrinskåpet (se 
vernissagekort). På motsatta väggen kommer vi att visa utlottnings-
konsten inför utlottningsmötet. Vi hoppas ni vill komma och titta på 
verken ni kan vinna och samtidigt njuta av Mats konstverk. 
 
Utlottningsmötet blir den 12 november kl 14.00. Då serverar vi som 
vanligt kaffe med hembakad äppelkaka till humana priser från kl 12.30. 
 
Vi kommer att lägga upp utlottningskonsten på vår hemsida också, så att 
ni som inte har möjlighet att besöka församlingshuset under utställnings-
perioden får en chans att prioritera verk om ni skulle vinna. Ni ska då 
skicka underskriven fullmakt (finns på hemsidan) till aryger@telia.com 
eller till Agneta Ryger, Trastbacken 10, 163 54 Spånga. Den behöver tas 
emot senast 10 november för att vi ska kunna administrera det. 
 

27 oktober 
kl 18.00-20.00 
 
Servering av gulash-
soppa och bröd 

Vernissage Marmoreringskurs 

20 oktober kl 18.00 

12 oktober kl 17.15 

Lärarnas Hus 

Besöket på Villa Akleja i Vaxholm lockade många medlemmar.  
Claes Moser och Sanna Evers föreläste om J.A.G. Acke och Marie 
Krøyer. 
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Om ni inte har möjlighet att närvara vid utlottningen den 
12 november så kan ni lämna in en fullmakt som ni hittar 
på vår hemsida under Medlemsinfo.  Fyll i de verk i 
prioritetsordning som ni vill ha vid ev vinst i konst-
utlottningen, och lämna till vaktande styrelseledamot 
under vernissagen 27/10. Glöm inte underskrift och ditt 
telefonnummer. 
 
Ni kan också skicka fullmakten till aryger@telia.com eller 
till Agneta Ryger, Trastbacken 10, 163 54 Spånga. Den 
behöver tas emot senast 10 november för att vi ska kunna 
administrera det. 
 
Efter själva dragningen på lördagen kommer vi att 
kontakta vinnarna som inte var på plats och komma 
överens om när och hur hämtning kan ske. 
 
För er som ännu inte betalat in medlemsavgiften för 2022 
och vill delta i utlottningen, är det bra att veta att vi 
behöver ha in avgiften 250 kr senast en vecka innan, 
alltså senast den 5 november.  

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. Men det är ni själva som ansvarar för att 
ni har betalt. Om det är några oklarheter ang. 
betalningen, kontakta kassören Agneta 0735-116655. 
Betala helst så fort ni får detta meddelande så att vi vet 
hur många vinster vi ska ta fram (1 per 10 medlemmar). 
 

Julen närmar sig och ett julklappstips är  
ett medlemskap i Spånga Konstförening.  
Vi har presentkort med kuvert för 250 kr (2023) 
till försäljning under vernissagen. De kan också 
skickas per post om ni inte kan närvara. Eller 
varför inte köpa en tavla som julklapp? 

Hoppas vi ses på vernissagen! 

Visning av utlottningskonst  

Konstvisning Lärarnas Hus 

Kurs i pappersmarmorering 

Vad många kanske inte känner till är att Lärarnas hus på 
Stora Essingen i Stockholm ger rum åt en stor konst-
samling. Konstskatten i Lärarnas hus har en lång historia. 
Sveriges Allmänna Folkskollärarförening hade en 
värdefull samling målningar och teckningar. Svenska 
Facklärarförbundet köpte under 1980- talet många 
konstverk, både av då aktiva konstnärer och från tidigare 
perioder. När Lärarförbundet bildades 1991 fördes 
konsten från de två förbunden samman och därefter har 
det gjorts nyförvärv som kompletterat samlingen på olika 
sätt. 
 
Vi får en visning av konsten den 20 oktober kl 18.00 i 
Lärarnas Hus, Segelbåtsvägen 15 på Stora Essingen. 
Enklast tar man sig dit med Tvärbanan till hållplats Stora 
Essingen eller med buss 1 till hållplats Broparken. Sedan 
några minuters promenad. 
 
Visningen tar ca 1 tim. Anmäl dig senast den 13 oktober 
genom att betala in 50 kr till vårt plusgirokonto 364881-3. 
Ange namn och ”Lärarnas Hus”. Maxantal deltagare är 
20 personer. 

Vår ordförande Sigrid Löfgren lyckades få plats på en 
kurs i pappersmarmorering i somras. Hon tyckte det var 
så kul så hon vill gärna dela med sig av en del av den till 
oss medlemmar i föreningen, nämligen klistermarmo-
rering. 
 
Kursen äger rum den 12 oktober kl 17.15-20.30 i Spånga 
gymnasiums bildsal. Vi samlas 17.15 utanför Stora 
Entrén på Adolf Rudbecks väg 21. Kostnad 100 kr/pers. 
Då ingår material, kaffe och smörgås. Vi kan vara max  
15 st, så det är först till kvarn som gäller. 
 
Anmäl dig genom att betala in 100 kr så att de finns på 
vårt plusgirokonto 364881-3 senast den 10 oktober. 
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