
 

                                        
 

Vi följer pandemirestriktioner från FHM och den lokala smittskydds-
enheten och om detta innebär att vi inte kan genomföra vårt årsmöte 
som planerat sker årsmötet i begränsad skala via telefon. Dragning av 
konstlotteriet sker inom två veckor från den 6 mars i närvaro av notarius 
publicus och vinnarna meddelas via brev. 

 

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! 
 
Obs! Från och med Våren 2022 kommer vi INTE att skicka ut handskrivna 
inbetalningskort till vårt Bankgironr 610-7569. Få av våra medlemmar 
betalar med inbetalningskort utan använder sig av nätbetalning direkt. 

Finns önskemål om att få skrivet inbetalningskort så skickar vi givetvis det 
och kontakta då lenao1948@gmail.com. 

 

 

Konstnär Maj-Britt Svensson 

Våren 2022 
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Våren 2022 års program 
Våren ligger framför oss och vi har ett program! I skrivandets stund är dessvärre 
inte självklart att programmet går att genomföra men vi måste vara hoppfulla! 
Använd vår hemsida karlskronakonstforening.se för senaste uppdatering om den 
aktivitet ni är intresserad av. Vi längtar efter att få mötas igen! Välkomna / 
Styrelsen Karlskrona konstförening   

 
22 mars kl 18:00 På spåret – en föreläsning med konsten i fokus 
Konsthistoriker Justina Blomlöv tar oss med på en resa genom Italien och vi 
besöker tre städer med världsberömda konstmuseer. Med avstamp i Florens, 
Rom och Venedig kommer vi djupdyka i några fascinerande konstverk.  
Lokal: Odd Fellowhuset, Ronnebygatan 17. Fri entré för medlemmar, övriga 50 kr. 

 
26 mars Årsmöte Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, Blekinge 

Kl.10.00-10.30 samling med fika, årsmöte. 12:00 Lunch. 13.00 föredrag Om 
”Hanna Arent” av förbundets ordförande Gertrud Sandquist. 14.00 Utlottning. 
Plats: Ronneby Brunn. 
 

6 april 18:00 Scanisaurus - Europas största stengodsfontän 
På Ivötorget i Bromölla tronar sedan femtio år två dinosaurier i naturlig storlek. 
De två vackra svanhalsödlorna är en del av Europas största stengodsfontän och 
Gunnar Nylunds absoluta paradverk. Hör Teresa Holmberg, konstnär och 
verksamhetsledare på Ifö Center, berätta om glasstanten i Köge som nästan 
krossades, Gunnar Nylunds unika teknik för storskalig keramik och hur 
”skräcködlorna på torget” till slut blev ett folkkärt, älskat konstverk.  
Lokal: Odd Fellowhuset, Ronnebygatan 17. Fri entré för medlemmar, övriga 50 kr. 
 

Den 12 april kl. 18.00 besöker vi Johnny Martinsson i Karlshamn 
Vi ser en film om Johnnys konstnärsliv, besöker hans museum och ser hans bilder. 
Vi samåker i bilar och antal besökande blir max 20. Vid din anmälan berättar du, 
om du vill ta någon passagerare med i bilen eller om du behöver en plats. 
Anmälan till Stefan Mogren från den 1/2 - 7/4. Tel 0708179250 eller 
stefan.mogren1@outlook.com. 
 

 
MER INFO OM ALLA EVENTEN FINNS PÅ HEMSIDAN! 

Torsdagen 21 april besöker vi Annika Ekdahl i Kyrkhult 
Vi träffas kl. 18.00 utanför kyrkan. Efter besöket går vi till Annikas ateljé, där 
Annika visar och berättar om sitt konstnärskap. Vid anmälan berättar du om du 
kör själv och har plats i bilen eller om du behöver åka med någon. Maxantal är 20 
personer. Anmälan till Stefan Mogren från den 1/2 - 15/4. Tel 0708179250 eller 
stefan.mogren1@outlook.com. 

 
Resa till Lund lördagen den 14 maj 
Stadsbyggnadsdirektör Hans Juhlin berättar om pågående projekt och planer för 
framtidens Lund. Vi får en presentation av stadens nya spårvagnslinje och dess 
inslag i stadsmiljön. Besök på konsthallen under eftermiddagen och Skissernas 
museum med månadens utställare. Lunch ingår. Egen fikakorg medtages på 
nerresan. Pris 530 kr för medlem. Anmälan till eva.oeman@gmail.com senast 
den 2 maj. Meddela också ev. allergier. Avresa Karlskrona varmbadhus 07:20. 

 
Resa till Öland lördagen den 18 juni  
Utställningar i Kalmar och Vida konsthall. Lunch kommer att avätas i Kalmar 
alternativt på Öland mellan besöken. Ta gärna med ”kaffekorg” till morgonresan. 
Möjlighet finns att köpa eftermiddagsfika på Vida innan hemresan. Ersätter den 
inställda resan 2021 men ger inte förtur för tidigare anmälda utan en ny anmälan 
måste göras. Pris: 550 kr för medlemmar betalas på bussen, kontant eller med 
Swish. Avresa: 09.30 Karlskrona Angöringen. Anmälan tidigast 1 april till 
nilsson.bil45@gmail.com och ange om ni vill ha fisk eller kött till lunch. Mer info 
på hemsidan.  
 

Resa till Provence 21-28 september 2022 
Den framskjutna resan till Provence hoppas vi nu att vi kan genomföra!  
Vi startar norr om Cannes och gör besök i Avignon, Arles och Pont du Gare. Se 
hemsidan för info. Resan är fullbokad med vill du stå på min reservlista är du 
välkommen! Anmälan i så fall till britt.gars@telia.com.  

 
Konstläger för ungdomar 
Ungdomsläger på Bräkne-Hoby folkhögskola i sommar. Datum har i skrivande 
stund ännu inte bestämts. Troligtvis kommer lägret att äga rum första eller andra 
veckan i augusti. Kontrollera tiden på hemsidan. Anmälan till Britt Gars Petersson 
britt.gars@telia.com 
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