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Kallelse till årsmöte 19 mars

Program våren 2023

Dags att betala in medlemsavgiften!
Enskild medlem – 375 kr
Två personer som bor i samma hushåll – 500 kr

Betalas till PlusGiro: 47 52 36-6.  Kom ihåg att ange namn.

STHLM Glas Guidad  
visning av  
Storkyrkan

Besök hos  
konstnären  
Anders  
Wallin

Vi besöker  
Bellman- 
huset



STHLM Glas är en glashytta med fokus på konstglas inrymd i gamla 
porslinsfabriken i Gustavsberg, Chamottehuset. Verkstaden som har 
funnits sedan 2017 är en arbetsplats för ett nätverk av konstnärer 
som arbetar med glas. Kom och hälsa på och träffa några av oss. 
Det blir lite glasblåsning, visning av ateljéerna, lite dryck och snacks 
samt förhoppningsvis intressanta samtal. 
Chamottevägen 6, Gustavsberg

Torsdag 16 februari kl 18 00

Kostnad 200 kr för medlem, 250 kr för icke medlem.  
Max 15 personer.
Anmälan senast 10 februari till Eva Lindström, tel 070-306 96 68 eller  
lindstrom.eva@hotmail.com
Betala till Swish: 123 428 77 93 och skriv ”Glas” som meddelande.

Besök hos STHLM Glas i gamla 
porslinsfabriken i Gustavsberg



Guidad visning  
av Storkyrkan
Välkommen till Storkyrkan, Stockholm!
Vi möts av Domkyrkokaplanen Ulf 
Lindgren som med stor kunskap och  
humor ger oss en guidad visning av kyrkan.  
Ulf Lindgren, som är författare, präst och  
lärare, har en passion för kyrkobyggnader  
som väcktes när han som sexåring be- 
sökte Lunds domkyrka. Hans intresse förde  
honom både till Paris där han jobbade som guide i Notre-Dame och till 
olika platser i Europa och Mellanöstern i rollen som reseledare. 
Storkyrkan har en lång och spännande historia som sträcker sig ända 
från 1200-talet fram till idag.

Tisdag 4 april kl 16.45 
Vi träffas vid entrén Trångsund 1,  
Gamla Stan. Guidningen äger rum mellan 17.00 och 18.00.

Kostnad 200 kr för medlem och 250 kr för icke medlem.
Anmälan senast 28 mars till Tom Nyström, 070-467 37 09 
eller nystomtom@gmail.com
Betala till Swish: 123 428 77 93 och skriv ”Storkyrkan” som meddelande.



Besök hos konstnär  
Anders Wallin i Gustavsberg
Anders Wallin - Konstnär, akvarellist, konstlärare. 
Anders började som traditionell akvarellkonstnär men nyfikenhet 
och en lust har fått honom att söka nya vägar, nya materialkombi-
nationer och nya redskap. För Anders handlar det om processer, om 
att låta färgpigment och lösningsmedel skapa uttryck som han bara 
delvis kan styra. Klarare, enklare och helt utan rädsla koncentrerar sig 
Anders på färgen och formens möjligheter att väcka ett slumrande 
seende.
Vi träffar Anders i hans ateljé där han visar och beskriver sitt konstnär-
skap. Därefter serveras vi vin och tilltugg i ateljén.

Tisdag 25 april kl 18.00

Adress Villagatan 1, Gustavsberg

Kostnad 250 kr för medlem,  
300 kr för icke medlem.

Anmälan senast 17 april till  
Tom Nyström, 070-467 37 09 eller
nystomtom@gmail.com
Betala till Swish: 123 428 77 93 och  
skriv ”Wallin” som meddelande.



Bellmanhuset 
Vad vore väl livet utan Bellman?
Hans inflytande i det svenska kulturlivet 
går inte att underskatta. Därför bjuder vi 
in till hans hem där han en gång förfat-
tade många av sina mest kända visor. 
Man kan bara fantisera om vilka perso-
ner som för 250 år sedan satt och tog 
ett glas och njöt av Bellmans sällskap, 
kanske med en visa därtill. 

Onsdag 24 maj 17.50 

Vi träffas utanför Urvädersgränd 3,  
mitt emot St Paulsgatan. 
Deltagarantal max 25.
Kostnad 150 kr för medlemmar, 200 kr för icke medlemmar.

Anmälan senast 17 maj till Kristina Hjelm, 070-5354149  
eller u.kristina.hjelm@live.se 

Betala till Swish: 123 428 77 93 och  
skriv ”Bellman” som meddelande.



Gustavsbergs 
Konstförening

info.@gkonst.se 
www.gkonst.se
PlusGiro: 47 52 36-6

Gilla oss på facebook!

Ordförande 
Margaretha Fernqvist  070-682 22 27
Medlemsansvarig 
Birgitta Walllin          070-772 26 90

Kallelse Årsmöte
Söndag 19 mars kl 12.30
På Skeviks Gård, 134 32 Gustavsberg
Buss 424 från Gustavsbergs centrum  
(kolla tidtabell)

Årsmötet
Vi kommer även i år att ha vårt årsmöte på Skeviks Gård.
Mötet börjar med en måltid, kaffe och mingel kl 12.30. Pris 195 kr.
Vin och öl finns att köpa till maten.
Årsmötesförhandlingarna börjar ca kl 14.00

Lotterierna
Förutom det årliga medlemslotteriet har vi ett konstlotteri med dragning 
under dagen. Vinsterna i medlemslotteriet kan hämtas söndagen den  
26 mars. Vinnarna meddelas utförligare information. 
Du som ännu inte hämtat förra medlemsgåvan har möjlighet att hämta 
den då.

Medlemsgåvan
Efter årsmötesförhandlingarna delas 2022 års medlemsgåva ut.

Anmälan
Vi behöver veta hur många som kommer och vill delta i måltiden. 
Meddela också om det är någon mat du inte tål.
Anmälan senast 28 februari till Eva Lindström, tel 070-306 96 68 eller 
lindstrom.eva@hotmail.com.
Betala helst i förväg till: PG 47 52 36-6, Gustavsbergs konstförening.  
OBS! Kom ihåg att skriva ditt namn på inbetalningen.
Varmt välkomna till en trevlig dag på Skeviks Gård!


