
 

                                        
 

 
Riksförbundet Sveriges Konstföreningar fyller 50 år 2023 
Under Stämman, som äger rum lördagen den 27 maj, kommer jubileet att 
uppmärksammas. Anmälan och mer info om stämman finns på hemsidan. 

 
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”.  
 
 
MER INFO OM ALLA EVENTEN FINNS PÅ HEMSIDAN! 
 
www.karlskronakonstforening.se 
 
VÄLKOMMEN! 
 

Obs! Vi skickar inte längre ut handskrivna inbetalningskort till vårt 
Bankgironr 610-7569.  

Finns önskemål om att få skrivet inbetalningskort kontakta 
lenao1948@gmail.com. 

 

 

Konstnär Karin Howding 

Våren 2023 
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Våren 2023 års program 
Vi önskar er alla ett Gott nytt år och vill betona att vi verkligen vill ha ett nytt år 
med konst och kultur och många möten mellan människor när vi nu har den 
möjligheten. Välkomna! Styrelsen Karlskrona konstförening   

 
8 februari Föredrag Kreativitet och skaparkraft 
Ragnvi Hyllstedt konstnär, designer, folkbildare och nyskapare berättar om sitt liv 
med kreativiteten som ledtråd. Blekinge museums hörsal kl 18:00.  Medlemmar 
fri entre, övriga 50 kr. 
 

Söndag den 5 mars ÅRSMÖTE Karlskrona Konstförening 
Blekinge museums hörsal kl. 15:00. Se separat kallelse! 
 
25 mars Årsmöte Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, Blekinge 

Kl.10.00-10.30 samling med fika 
kl. 10.30-11.30 föredrag med Sune Nordgren f.d. konsthallschef i Malmö över 
ämnet ”Konst till alla” 
kl. 12.00-13.00 lunch 
kl. 13.00 årsmöte med utlottning till närvarande medlemsföreningar 
kl. 14.00 Avslutning 
Fika, lunch och föredrag kostar 100 kr. Betalas under dagen eller om du vill betala 
före mötet Bg 797-2342 alt. Swish 123 668 40 62. Anmälan till 
nilsson.bil45@gmail.com senast fredag den 17 mars.  
Plats: Ronneby Brunn. 
 

14 mars Konstbesök hos Susanne Demåne 
Vi i möter Susanne Demåne i skapandet. 
Samling kl. 18.00 hos Susanne, Edestadsvägen, Johannishus. 
Anmälan till Stefan Mogren f o m den 1 februari. stefan.mogren1@outlook.com. 
Vid anmälan kan du få vägbeskrivning om så önskas. Max 20 personer. Anmäl 
gärna om du behöver plats i bil eller har plats att erbjuda. 
 
18 april Konstmöte med Annika Ekdahl i Kyrkhult 
Vi startar kl.18.00 i Kyrkhults kyrka för att se och höra om alla symboler i 
kormattan, därefter tar vi oss hem till Annika och besöker hennes ateljé där hon 
berättar om gobelänger från olika delar av världen och tittar på hennes pågående 

arbete i vävstolen. Max 20 besökare. Anmälan till Kaj Magnusson, 
kaj.magnusson@oktv.se eller 072-331 85 85 from 1 feb, senast 6 april. Namn, 
stad, telnr. Vi försöker hjälpa till med samåkning om det är möjligt. 
 
13 maj Konstresa till Ravinen i Båstad och Teckningsmuséet i Laholm 
Ravinens konsthall ligger vid Norrvikens trädgårdar i Båstad. 
Museet har tillkommit på initiativ av Gustav och Ulla Kraitz. Vi kommer också se 
verk av Ann Edholm. Efter besöket på Ravinen fortsätter vi till Teckningsmuséet i 
Laholm. Björn Berg, som skapade bilderna till Astrid Lindgrens Emil böcker och Alf 
Proysens Teskedsgumma, skulle fyllt hundra år 2023, varför några av hans 
teckningar visas. 
Vi äter lunch på Ravinen. 
Anmälan till britt.gars@telia.com från den 1 februari, senast den 6 maj. 
Pris: buss, entré och lunch 650 kr, ej medlem 800 kr. 
Avresa: Karlskrona varmbadhus 08.00. 
 
24 maj Bind en gräskrona!  
Välkommen att tillverka midsommarens vackraste prydnad! Vi sitter ute under 
trädkronor så kläd dig efter väderlek. 
Tid: kl 17.30. Plats: meddelas senare, se vår hemsida!  
Medtag: sax, ev. eget gräs och egen kaffekorg. 
Föranmälan krävs till pedagog: Marie Mimmi Olivendal, 
mariemimmio@gmail.com. Max 20 pers. Gratis för medlemmar, övriga 50kr. 
 
Konstläger för ungdomar augusti 2023 
I augusti planeras konstläger för ungdomar 14-18 år. Vi börjar på måndagen och 
avslutar lägret på fredagen med vernissage för släkt och vänner. Lägret 
genomförs på Bräkne-Hoby folkhögskola och det är ett läger med mat och logi 
och genomgång av olika tekniker. Ledare är Karin Howding från Kulturskolan i 
Karlskrona. Det blir också besök på Wanås skulpturpark. Anmälan och 
förfrågningar kan göras på telefon 070 937 88 93 eller mail britt.gars@telia.com. 
 
Vävda Rum 
En konstutställning i flertalet tätorter i hela landet. Mer information om 
utställningarna i Blekinge kommer under våren. Projektet Vävda rum är initierat 
av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och finansieras av Postkodstiftelsen. 
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