
 

 
 
 

 
Bli medlem 
Årsavgiften 200 kr, betalas in på bankgiro 610-7569. 
Fyll i dina uppgifter i formuläret på hemsidan eller maila till  
 
Ordförande, lenao1948@gmail.com kassör madeleine.hjortsberg@gmail.com eller 
sekreterare andersranefjord@gmail.com 

 
OBS! Skriv i meddelande att du är ny medlem. Glöm inte att skriva namn, adress, 
telefonnummer och e-postadress.  
 
Som medlem får du programinformation 2 ggr/år, fri entré till våra föredrag, chans att 
vinna konstverk och reducerat pris vid konstresor och utbildningar.  
Du får även rabatt på konsttidningen ”Konstperspektiv”.  
 

www.karlskronakonstforening.se 

 
 
VÄLKOMMEN! 
 
 
 
 

 
 

www.sverigeskonstforeningar.nu/blekinge/ 

 

 

 

 

 

 

Hösten 2020 

 

mailto:lenao1948@gmail.com
mailto:madeleine.hjortsberg@gmail.com
mailto:andersranefjord@gmail.com
http://www.karlskronakonstforening.se/
http://www.sverigeskonstforeningar.nu/blekinge/


 

Välkomna till hösten 2020 års program! 
Trots pandemin vill vi presentera ett program men med restriktioner angående antalet 
närvarande personer vid föredrag och visningar. Vår förhoppning är att vi ska kunna 
genomföra vårt program och ni är varmt välkomna! 
Styrelsen 
 

Onsdagen den 7 okt kl 16:00 och 18.30 på Kulturcentrum i Ronneby. 
Mattor och vävnader i världsklass – Föreläsning om Märta Måås- Fjetterström 
I samarbete med Ronneby konstförening. 
Märta Måås-Fjetterström (1873-1941) är vår främsta textilkonstnär från 1900-talet och 
intresset är stort, både i Sverige och internationellt, för hennes mattor och vävnader. Förra 
året fyllde Märta Måås-Fjetterströms vävateljé i Båstad 100 år och det firades med en stor 
utställning på Kungliga Slottet i Stockholm. Kom och lyssna när antikhandlare Jenny von 
Platen berättar om Märta Måås-Fjetterströms spännande verksamhet och hur marknaden 
ser ut idag för hennes textilier. 
Jenny von Platen är regelbundet medarbetare i Antik & Auktion. 2018 utsågs hon till Årets 
antikhandlare i Sverige. Har du en vävnad eller matta hemma som du undrar över? Ta 
gärna med den eller en bild och passa på att fråga Jenny von Platen om värde, skötselråd 
eller ursprung. Föranmälan! Info@ronnebykonstforening.se eller sekreterare Ann Christin 
Fyhr 0702- 417660. 
 

En kväll i konstens tecken på RAMA. (Fullbokad) 
Visning i ateljé och verkstad hos Maja Hallén som har mästarbrev i konstramning och även 
är grafiker. Vi pratar inramning av konst och förgyllning. Samtliga anmälda till vårens 
visning har fått företräde och samtliga har tackat ja. 
Fri entre för medlemmar, övriga 50kr. 
 

Lördag 17 okt. Resa till LUND  
Stadsbyggnadsdirektör Hans Juhlin berättar om pågående projekt och planer för 
framtidens Lund; bl a nya stadsdelen Brunnshög med bostäder, arbetsplatser, service samt 
utvecklingen av de två världsledande forskningsanläggningarna ESS och Max IV. Vi får 
också en presentation av stadens nya spårvagnslinje och dess inslag i stadsmiljön. Den ska 
gå från Lund C till Brunnshög. 
Beroende på läget kan vi röra oss med buss och/eller till fots för att titta på några av de 
utvalda projekten. 
Besök på konsthallen under eftermiddagen där Annika Eklund kulturchef tar emot oss och 
guidar oss. Besök på Skissernas museum efter lunch med utställningen av Jockum 
Nordström ”Utan lykta”. 
Lunch ingår på Skissernas museums restaurang kl.12.30 
Egen fikakorg medtages på nerresan för fikapaus. 

Vi följer rekommendationerna från folkhälsomyndigheterna, om lämplighet att resa i 
oktober. Pris för resa, lunch och inträde 530 kr för medlem och icke medlem 680 kr. 
Priset kan komma att justeras om vi kan åka med flera personer i bussen. 
Vi åker med stor buss med max antal 30 personer. 
 
Avresa: Karlskrona varmbadhus 7.20. 
Meddelande angående bokning och ev. allergier till eva.oeman@gmail.com senast den 15 
september 2020. Först till kvarn gäller vid bokning. Välkomna! 

 
Sveriges Konstföreningar-Blekinge inbjuder till en utbildningsdag lördagen den 
24 okt 2020 på Ronneby brunn. 
Gertrud Sandqvist ny förbundsordförande för riksförbundet Sveriges Konstföreningar, om 
Hannah Arendt, tysk – amerikansk politisk teoretiker 
kl 10.00-10.30 Samling med kaffe/te 
kl 10.30- 11.40 Föredrag av Kristoffer Grip ”Konst och stad” 
kl 12.00 Lunch 
kl 13.00 Föredrag av Gertrud Sandqvist. Om Hannah Arenhdt 
Efter föredraget lottas 2 konstverk ut till deltagande konstföreningar. 
Pris 150 kr. Anmälan senast den 10 oktober till nilsson.bil45@gmail.com. 

 
28 okt kl 18.00 föredrag i Blekinge museums hörsal. ” Konsten och minnet ”. 
Konstnär Kristoffer Grip föreläser om konst och minnet. Se hemsida för mer info. 
http://karlskronakonstforening.se/     Fri entré för medlemmar, övriga 50 kr. 
 

Söndagen den 8 nov. Konst och Gåsresa. 
Dags igen för gåsresa med konststopp på vägen. Vi besöker troligtvis konsthallen i 
Bromölla och ser konstverken utomhus. Eventuellt gör vi ett stopp i Kristianstad, 
Kaffe med dopp serveras vid ett av stoppen. Därefter beger vi oss till Brösarp och äter en 
härlig gåsmiddag. Svartsoppan kan bytas ut om så önskas. Du kan också välja en fiskmåltid. 
Avresa: Karlskrona badhuset 9.00. Hemresa 17.15 cirka. Pris för medlemmar 925 kr (Ej 
medlem 1075 kr).  Anmälan senast den 23 oktober till britt.gars@telia.com. 

17 Nov Konstföreningsträff 
Vi träffas den 17 november mellan kl. 18-20 på Folkhögskolan i Bräkne Hoby. 
Görel Abramsson, Region Blekinge,  berättar om tankar och samverkan om konst och 
kultur i Blekinge. Arrangemanget är gratis och avslutas med kaffe och fralla. 
Anmälan senast 9/11 till nilsson.bil45@gmail.com 

Resa till Provence är flyttad till hösten 2021. 
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