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Eksjö Konstförenings
årsmöte 2017

Tid och plats

Söndagen den 26 februari 2017 klockan 15.00
i Höglandssjukhusets aula, Eksjö.

Dagordning

1. Årsmötesförhandlingar 

2. Kulturstaden Eksjö 

3. Utlottningar 

•	 Vernissagelotteriet
•	 Medlemsvärvarlotteriet
•	 Konstlotteriet
•	 Medlemsnummerlotteriet
•	 Närvarolotteriet

Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna!
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Välkommen!
Nu bjuder vi in dig till konståret 2017!

Men allra först summerar vi 2016, som blev ett riktigt aktivt år med utställningar, konstresor och 
som vanligt trevligt umgänge! ”Blekinge konstrunda”, välbesökta ”Eksjö på duk” och konstresan till 
Helsingfors, är något av det vi aktiverade oss med under 2016. Häng gärna med på våra nya konst-
närliga äventyr under 2017 enligt nedan! 

Under	det	kommande	året	bjuds	du	bland	annat	på	flera	utställningar.	Vi	presenterar	dem	längre	
fram här i programmet. Likaså kommer vi att ha föreläsningar om ”Falsk konst” i april. I oktober  
arrangerar vi en föreläsning kombinerad med värdering av dina konstföremål.

 Samarbetet med Eksjöbiografen Metropol fortsätter, och medlemmar i Eksjö konstförening får  
10	%	rabatt	på	biljettpriset	vid	de	tillfällen	det	visas	filmer	med	anknytning	till	konst	och	konstvärl-
den. Information på Facebook eller på vår hemsida. Missa inte det!

Årsmötet 2017 håller vi den 26 februari och där lottar vi ut den konst som föreningen köpt in. Det 
blir vinster för sammanlagt nära 117 000 kronor! Så notera söndag den 26 februari kl. 15.00 i din 
almanacka. Vi håller årsmötet i Höglandsjukhusets aula.

När	det	gäller	föreningens	utflykter	och	lite	längre	resor	under	2017	är	allt	inte	klart,	men	det	preli-
minära programmet ser i skrivande stund ut så här:
Den 8 april tar vi en tur till Hornborgasjön för att se på svensk trankonst! Därefter besöker vi 

konstnären Göran Löfwings Ateljé i Broddetorp, som ligger alldeles i närheten av trandansen.  
Mycket att se! www.löfwings.se
Under hösten beger vi oss på utflykt till Borås och det privata ABECITA KONSTMUSEUM.  

2 500 kvm(!) fyllda med konst fördelat på tre våningar. En upplevelse! www.abecitakonst.se 
Är du intresserad av att följa med oss på en resa? Anmäl dig så fort du sett den utannonserad, det 

är bra för planeringens skull. Anmäl dig till ordförande Kicki Ekbladh på adressen:  
fam.ekbladh@gmail.com

OBS! Färska uppdateringar kring utflykter, resor och andra nyheter, hittar du framöver på 
föreningens hemsida som har adressen: www.eksjokonstforening.se Missa inte det!

Samarbetet med ESOK (Eksjö Skid- och OrienteringsKlubb) fortsätter även under 2017. Vi kommer 
att vara värdar för tipspromenaden ute vid Skidstugan, söndagen den 19 februari. 

Snälla du, glöm inte att meddela oss din rätta e-postadress! Vi vill gärna skicka allt mer information 
via e-post, då sparar vi massor av portokostnader. Är du dessutom intresserad av konst och förenings-
liv, och kan tänka dig att hjälpa till då och då, får du gärna höra av dig. Vi inom styrelsen är en liten 
grupp, och ibland behöver vi extra hjälp. Ta också gärna kontakt med någon av oss i styrelsen om du 
har idéer, och/eller vill hjälpa till så att föreningen utvecklas till att bli ännu bättre.
Tack till alla våra annonsörer, Eksjö kommun och alla övriga som på olika sätt hjälpt till att 

markera föreningens viktiga position i kommunens kulturliv! 
      Styrelsen för Eksjö Konstförening
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Tipspromenad i skidstugan
Söndagen den 19 februari samarbetar vi med 

ESOK och står som värdar för den så upp-
skattade tipspromenaden i Eksjö. Denna gång 
blir frågorna mer riktade i kulturens anda. Vi 
har öppet klockan 10.00 - 12.00. Passa på att 
motionera både kroppen och ”knoppen”! Vi 
kommer också att sälja lotter till vårt populära 
konstlotteri.
Mer information om promenaden hittar du i 

god tid på vår hemsida och på Facebook - Eksjö 
konstförening.

Vernissager – Vernissagelotteri
Alla våra vernissager äger rum på Eksjö mu-

seum, lördagar klockan 12.00 - 14.30.
Vernissagerna	är	välbesökta,	men	det	finns	all-
tid	plats	för	fler	besökare.	Som	medlem	deltar	
du	 i	vernissagelotteriet	med	fina	vinster.	Kom	
och	 ta	med	dina	 vänner	 –	 ju	fler	 desto	 trevli-
gare!

Medlemsavgifter och förmåner
Medlemsavgiften är 175 kronor för 2017. In-

betalning görs till bankgiro 5690-5060. 
OBS! Glöm inte att fylla i avsändare. Betala 

senast 31 januari! Tänk på att påminnelser  
kostar föreningen, det vill säga oss alla,  
onödiga utgifter!
Var uppmärksam på att du som medlem i Ek-

sjö Konstförening har 10 % rabatt vid inköp av 
konst vid våra utställningar.

Eksjö kommuns 
kulturpris 2014
2014	 fick	 Eksjö	 Konstförening	 Eksjö	 kom-

muns kulturpris. Priset var på 10 000 kronor 
och	ett	fint	diplom	Pengarna	ska	komma	våra	
medlemmar till del. 
Tack vare stipendiet lottar vi även 2017 ut en 

extra vinst i form av ett presentkort på 2 500 
kronor, i vårt medlemslotteri, att köpa konst 
för på någon av Eksjö Konstförenings utställ-
ningar.

Medlemsnummer
Ditt medlemsnummer står på kuvertet och in-

betalningskortet! Det är med detta nummer 
som du deltar i utlottningen vid årsmötet. Alla 
vinnare blir personligen underrättade efter års-
mötet. Vinstlistan kommer att publiceras på  
www.eksjokonstforening.se	 samt	 att	 finnas	 på	
Eksjö museums anslagstavla från 28 februari 
2017.

Aktuellt medlemsregister
När du nästa gång betalar in årsavgiften ber vi 

dig att rätta eventuella fel i namn, adress eller  
e-postadress samt fylla i ditt telefonnummer. 
Ändringar gör du till: Staffan	 Tibblin,	 
epost:	staffan.tibblin@gmail.com

Medlemsvärvning
För varje medlem du värvar får du en vinst-

chans i värvarlotteriet. Kampanjtiden pågår från 
1 februari till 31 januari. Nya medlemmar måste 
betala in sin medlemsavgift senast den 31 janu-
ari för att du ska kunna vara med i dragningen. 
Kommer betalningen in senare kommer du med 
i nästkommande års dragning.
Skicka den nya medlemmens namn, adress, 

e-postadress och telefonnummer samt ditt  
eget	namn	till	Staffan	Tibblin,	
epost:	staffan.tibblin@gmail.com
 Välkomstbrev med program och inbetalnings-

kort skickas därefter ut till den nya medlemmen.

Information via e-post
Du som vill kan få utskick om vad som är  

aktuellt och händer inom föreningen via e-post. 
Skicka ett meddelande med din e-postadress till 
Kicki	Ekbladh,	fam.ekbladh@gmail.com,	så	får	
du påminnelser om kommande utställningar,  
resor och andra aktiviteter.
Det	är	också	viktigt	att	du	som	redan	finns	med	

uppdaterar e-postadressen om den förändras.

AKTIVITETER OCH INFORMATION INFÖR ETT NYTT HÄNDELSERIKT ÅR

Följ oss på Facebook
där vi lägger ut aktuell informa-
tion om utställningar, resor mm.
Eksjö Konstförening.
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AKTIVITETER OCH INFORMATION INFÖR ETT NYTT HÄNDELSERIKT ÅR
Konst men falsk - Föreläsning om utredning av falsk konst 
Följ	med	i	en	rafflande	polisutredning	om	en	bedragares	framfart	som	slutade	med	Hovrättens	dom.
Ett stort antal målningar togs i beslag vid bland annat husrannsakan i bedragarens bostad och i hans 

konstateljé. Målningar signerade Oskar Kokoschka, Viktor Vasarely, Edvard Munch, Egon Schile, 
Carl Kylberg för att nämna några. Det visade sig att bedragaren hade goda konstkunskaper. Till de 
falska konstverken fanns övertygande provenienser och i förhör uppgav han detaljerade uppgifter om 
hur konsten kommit i hans ägo. En målning signerad George Braque, inlämnad till auktionsförsälj-
ning, blev upptakten till denna omfattande utredning. 
Föreläsare: Heléne Anderson, fd kriminalinspektör och då en av landets främsta specialister 

på konstutredningar. Heléne Anderson är utbildad konstnär och idag verksam på heltid som 
konstnär.
Plats: Höglandssjukhusets aula
Tid: Torsdagen den 27 april kl 18.30

Vad är ditt konstverk värt – vad vet du om konstnären? 
Den 5 oktober på kvällen har vi bjudit in Thérèse von Rosen, värderingsman på  
Bukowskis Auktioner AB. 
Hon tillsammans med en kollega kommer att tala om ” Konst och konsthantverk på auktion, köpvärt, 
trender och fallgropar”.  Efter föreläsningen är vi glada om du har med dej ett konstverk så att exper-
terna kan värdera och ev. berätta något om ursprunget. Du är också välkommen att bara vara med på 
en givande kväll. Tid och plats kommer vi informera om senast en månad i förväg på vår hemsida.  
Du som vill få info via E-mail ser till att vi har rätt adress! För att säker få en plats skickar du 
ett mail till fam.ekbladh@gmail.com.

Present- / julklappstips
Tänk vilken bra present/ 

julklapp ett medlemskap i 
Konstföreningen är!

Film på Metropol - Munch 150
Vårt	samarbete	med	Eksjös	biografförening	Metropol	fortsätter.	Vi	lottar	ut	3	vinster	om	2	biobiljetter	

per vinst  i vårt medlemsnummerlotteri på årsmötet. 
Konstfilm om Munch 150 år Visning söndag den 19/3 2017 kl 14.00 Konstföreningens medlem-

mar har 10 % rabatt på ordinarie pris vid detta tillfälle. Beställning av biljetter se www:metropol.st, 
eller kontakta Göran Sterne på Metropol ti,ons,fre mellan 17-18 tel 0381-10190
Filmen bygger på den internationallt hyllade konstutställningen med samma namn och är inspelad 
på	Nationalmuseet	i	Oslo.	2013	firade	hela	Norge	150-årsminnet	av	Edvard	Munchs	födelse	(1863-
1944). Filmen går bakom kulisserna på utställningen och förberedelserna inför den. Dessutom för 
oss	filmen	till	olika	delar	av	Norge,	för	att	ge	en	djupgående	biografi	över	mannen	som	levde	från	
1800-talets mitt och ända in i tyskarnas ockupation av Norge under andra världskriget.

Köp vårt jubileumsblad!
Eksjökonstnären	Annelie	Tibblin	fick	

i	uppdrag	att	 ta	 fram	ett	grafiskt	blad	
till	jubileumsåret	2013.	Collografierna	
”Mitt Eksjö”, som i botten är lika, har 
tagits fram i 10 exemplar i olika fär-
ger. Vi har endast tre kvar. Finns att 
köpa av Eksjö Konstförening, priset är 
700:-.
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Vinster 2016/2017
Söndag	den	26	februari	2017	kl	15.00		har	vi	vårt	årsmöte	då	många	fina	vinster	lottas	ut.	Konstver-
ken som lottas ut är i stort sett inköpta från föreningens utställningar samt från våra resor. Vi har fem 
lotterier: 
 
• Vernissagelotteriet: De medlemmar som besöker våra vernissager får en lott per vernissage.
• Medlemsvärvarlotteriet: Det kan verkligen löna sig att värva nya medlemmar eftersom du får 

en lott för varje ny medlem som du värvar och som betalat medlemsavgiften innan årsmötet.
• Konstlotteriet:	Lotter	köper	du	i	olika	affärer	i	Eksjö	eller	av	någon	i	styrelsen.	En	större	del	

av lotterna brukar vi sälja på Eksjö julmarknad. I år kan du även köpa lotter på vår tipsprome-
nad söndagen den 19 februari.

• Medlemsnummerlotteriet: Alla medlemmar som har betalat 2016 års medlemsavgift är med i 
dragningen. Även i år har vi en extra ”Kulturprisvinst”, presentkort på 2 500 kronor!

• Närvarolotteriet för medlemmar: Alla medlemmar som deltar på årsmötet får en lott. 

Robert McLean
1:a pris Konstlotteriet

Erik Hårdstedt
1:a pris Medlemsnummerlotteriet

Anders Gullberg 
1:a  pris Vernissagelotteriet

Lars Isacsson 
1:a pris Medlemsvärvarlotteriet

Peter Nilsson
1:a pris Närvarolotteriet
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Vernissagelotteriet       Värde
1 Anders Gullberg  Utgrävning   Olja  5 000 kr
2 Lennart Lindström  Hinken    Olja  2 000 kr
3 Riva Kindvall  Tre tulpaner   Sidenmåleri 1 500 kr
4 Robert McLean  African elephants   Paper in glass 1 500 kr
                     
Medlemsvärvarlotteriet    
1 Lars Isacsson  Övergivna hus   Olja  3 000 kr
2 Ritva Kindvall  Orkidé 2    Sidenmåleri 2 000 kr
3 Lena Gunnarsson Natur x 3    Akvarell     900 kr
         
Konstlotteriet         
1 Robert McLean  Flowerbed with calas & strelitza Akryl/Olja 4 000 kr
2 Linnea Olofsson  Arendt Byggmästares gata  Tusch/Akvarell 2 600 kr
3 Andreas Törnqvist Beyond 4   Olja  2 500 kr
4 Lennart Lindström Bilskrot Kyrkö mosse  Olja  1 200 kr
5 Lena Finnermark  Struts    Blandteknik    800 kr
6 Åke Franzén  Nalle    Teckning        500 kr
                     
Medlemsnummerlotteriet    
 1 Erik Hårdstedt  Festival i Småland   Akvarell              10 500 kr
 2 Sten-Yngve Johansson Civilisation 8   Akryl              10 000 kr
 3 Lena Björn  Almost a zebra    Brons  9 000 kr
 4 Sandra Magnusson Cribraria Cancellata  Blandteknik 6 500 kr
 5 Anders Gullberg  Nespole    Olja  5 700 kr
 6 Ingvar Kindvall  Hamnen 1   Olja  5 000 kr
 7 Gun-Britt Sundstedt Eksjö på duk   Olja  3 500 kr
 8 Natalia Johansson Kväll    Olja  3 200 kr
 9  Anne-Britt Strannerklint Brustna illusioner   Collage  3 000 kr
10 Sven Pagler  Drömhuset   Akryl  3 000 kr
11 Iréne Viberg  Vårsymfoni   Akvarell  2 800 kr
12 Ingvar Kindvall   Fjällkor    Olja  2 500 kr
13 Ulla Niemi  Pausjumpa            Emaljerad svartplåt 2 500 kr
14 Maj-Britt Svensson Vallmon       Emalj   2 500 kr
15 Andreas Törnqvist Secrets 1   Olja  2 100 kr
16 Eila Uro Folkesson Djungelfönster   Akvarell  1 900 kr
17 Lisbeth Tengwall Från Eksjö på duk   Akvarell  1 500 kr
18 Marianne Pagler Tupp    Akvarell  1 500 kr
19 Märta Sund Levander Från Eksjö på duk   Akvarell  1 400 kr
20 Linnea Olofsson Kristallen i Bruzaholm  Tusch/Akvarell 1 200 kr  
21 Eksjö Kulturstipendium Presentkort     2 500 kr
22 Biobiljetter Metropol  3 vinster om 2 biljetter per vinst (värde 300 kr/vinst)    900 kr 
                   
Närvarolotteriet    
1 Peter Nilsson  Rödhake    Akvarell  3 500 kr
2 Bo Hultman  Norrskensnot   Raku  1 500 kr
3 Ritva Kindvall  Luktärtor    Akvarell  1 000 kr
4 Jeanette Bennich Vas    Keramik     950 kr
5 Bok   Östergötlands ullspinneri  Bok     200 kr
         

Vinstplan 2016/2017 
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Utställningsperiod 25 februari - 12 mars 
Uno Gustafsson, Tidaholm

Uno Gustafsson 
Född 1936 i Skaraborg, där jag bott huvuddelen 
av mitt liv.
Jag tror att just Skaraborgs natur har påverkat 

mitt liv mycket. Sedan tidig barndom har jag 
varit intresserad och fascinerad av närboende  
smeders arbete och förmåga att forma och  
bearbeta metaller i olika former och kvalitéer. 
Jag var en tid anställd som smedhantlangare i 
Tidaholm. Det gav mig värdefull grundkunskap. 
Däremot har jag aldrig haft för avsikt att kalla 
mig smed. Mina kunskaper och färdigheter är 
alltför blygsamma.
Min tjänstgöring vid Skaraborgs Regemente 

kom att vara i 36 år med skiftande möjligheter 
till inblick i många olika ämnen.
Vid sidan av yrkesverksamheten har jag alltid 

sysslat med att tillverka olika föremål av metall 
där den dagliga verksamheten ibland gav inspi-
ration.
Efter pensioneringen delade jag min tid mellan 

dels jord- och skogsbruk och dels att utveckla 
den konstnärliga verksamheten.
Det är utomordentligt intressant och givande 

att designsamarbeta med min hustru som annars 
framgångsrikt målar akvarell. Hon kan inspirera 
till att framställa både konsthantverk och bruks-
föremål.

I stället för att på sedvanligt sätt anlöpa och 
svartoxidera produkterna borstar jag numera 
metallens yta. Det ger en speciell yta och lyster. 
Ofta kombinerar jag det råa järnets tyngd med 
sten eller betong, gärna med ett kristallprisma 
som kontrast och ljusbrytare.
Det har genom åren blivit tillfälle att ställa ut 

mina alster på olika  utställningar. Det är gläd-
jande för mig att vissa av mina föremål faktiskt 
finns	i	privat	ägo	i	Nordamerika,	Australien	och	
ett antal länder i Europa.
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Utställningsperiod 25 februari - 12 mars
Teresa Sarrion, Onsala blogg: http://sarrionart.blogg.se

Sedan sex år tillbaka arbetar jag som  
yrkesverksam	bildkonstnär.	Min	ateljé	finns	i	ett	
gammalt sockerbruk i Göteborg men jag målar 
även under mina resor till Mallorca.
Genom ett stort antal kurser under trettio år har 

jag hittat mina verktyg. Jag målar i olja, akryl 
och	akvarell	och	har	deltagit	i	flera	utställningar	
både i Sverige och i Spanien.
För mig har bilder, både andras och egna, ofta 

blivit till spännande möten. Just möten har blivit 
viktigt i mitt skapande, möten mellan stort och 
smått,	mellan	något	diffust	och	tydligt	eller	som	
ibland mellan mitt inre intuitiva och behovet av 
att uttrycka något, kanske för att lösa ett pro-
blem. Jag tror att vi alla inom oss har en kreativ 
kraft och att vi kan locka fram den på olika sätt. 
Mitt sätt är att blanda färg och med olika hjälp-
medel lägga upp den på ett underlag.

KOMOREBI
Det japanska ordet komorebi betyder solljuset 
som	filtreras	genom	bladen	i	träden.
Samspelet mellan ljus och löv får mig ofta att 

stanna upp, iaktta och förundras. Under de senas-
te åren har jag drivits av en lust till att utforska 
just den ögonblicksbild som uppstår, att fånga en 
ljusglimt eller ett mellanrum. Att gestalta ljuset 
som ger liv, skapar mönster och ger vägledning.
Jag är född i Stockholm 1955, uppvuxen i Små-

land och var bosatt i Eksjö under många år. De 
senaste 16 åren har jag bott nära havet i norra 
Halland, en plats som betyder lika mycket för 
mig som Smålands djupa skogar.
 

Teresa Sarrion
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Utställningsperiod 29 april - 14 maj 
Heléne Anderson, Stockholm
Heléne Anderson, född 1951 i Karlskrona där 

hon också hade sin uppväxt. Efter en mellan-
landning i Lund är Heléne sedan 40 år boende 
i Stockholm. 
Heléne bestämde sig redan som barn att hon 

ville bli konstnär, och hon har en gedigen och 
mångfasetterad konstutbildning bakom sig med 
inriktning på keramik; Carl Malmstens skola 
Capellagården, kurser på Konstfack, drejare vid 
Gustavsbergs keramiska konstateljéer, kurser i 
måleri, konststudieresor, kurser i konsthistoria, 
konstvetenskap, design, foto och marknadsfö-
ring. Till detta kan läggas Polishögskolan.
Heléne arbetade i 37 års tid parallellt som krimi-

nalpolis, bland annat med utredning av falsksig-
nerad konst, och som konstnär. Sedan fyra år är 
hon konstnär på heltid.
Heléne har tilldelats kulturstipendium vid två 

tillfällen och mer än 40 utställningar har det hit-
tills	blivit,	samt	en	del	offentliga	uppdrag.
Sedan några år består skapandet främst av 

skulpturer i form av märkesväskor som Coco 
Chanel,	Hermes,	Louis	Vuitton	med	flera.	Men	
även väggskulpturer inspirerade av naturen. I 
hennes serie ”I havsbandet” beskrivs vindpinade 
klipphällar som sköljts av havet.
Heléne har även utkommit med två boktitlar; 

Polishuset i Stockholm och dess konstsamling, 
samt Kulturarvsbrott och konstförfalskning.
Sist men inte minst så var Heléne sommarpra-

tare i P1 år 2015.  
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Utställningsperiod 29 april - 14 maj
Jenny Anderson, Stockholm

Jenny Anderson, född 1986, är uppvuxen och 
boende i Stockholm.
Efter Bild & Form gymnasium blev det studier 

på Stockholms Konstskola där olika konst- 
former	 testas.	Det	blev	grafik	som	Jenny	fast-
nade	för	och	utbildade	sig	till	grafiker	på	Stock-
holms	 Grafikskola.	 Den	 avslutande	 elevut-
ställningen	på	Grafiska	Sällskapet	ledde	till	att	
Jenny det året blev invald i Sällskapet och där 
hon även haft egen utställning.
2008 erhöll Jenny Vikmanshyttans stentryck-
eri	stipendium	och	fick	möjlighet	att	 ingående	
studera	 framställning	 av	 litografi,	 samt	 få	 en	
egen upplaga tryckt. Idag arbetar Jenny mesta-
dels	i	den	grafiska	metoden	cyanotopi,	en	me-
tod hon lärde sig på kursgården Biskops Arnö, 
som	har	flera	uttrycksmöjligheter	och	som	ger	
ett fascinerande blått tryck. Naturen är en av 
Jennys inspirationskällor, att ge tid för att re-
flektera	över	det	som	är	subtilt	och	vardagligt,	
som strukturen av berg och lavar. Men hennes 
bilder belyser ofta även en svunnen tid som hon 
vill bevara och få betraktaren att minnas.
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lena.björn.se2016
Tipspromenad söndagen den 14 februari 

Tipspromenaden vid skidstugan söndagen den 14 februari, denna gång med Eksjö Konstförening 
som värdar, där deltog 8 barn och 133 vuxna.
En deltagare lyckades pricka in 12 rätt och tre prickade in 11 rätt. 

EKSJÖ PÅ DUK  
fredag den 12 augusti till söndag den 14 augusti

Eksjö på duk genomfördes i år samtidigt med Eksjö Tattoo! Många var det som 
promenerade	runt	och	träffade	våra	deltagande	konstnärer.	Ett	drygt	20-tal	konstnä-
rer deltog och på den efterföljande vernissagen såldes många Eksjömotiv!
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KONSTRESOR
Anmäl dig till årets inspirerande 

Anmälan till konstresorna gör du till Kicki Ekbladh 
Tel. 0381-61 11 51, 070-543 50 26 gärna via e-post fam.ekbladh@gmail.com

Borås den 16 september 2017
Borås är känt för att bjuda på mycket av konst och kultur.  

I skrivande stund är det svårt att boka guidningar av bland annat 
statyvandring genom Borås, Borås Konsthall och inte minst 
Abecita Konstmuseum som inte är som andra konstmuseer. 
Verken som hänger här var från början aldrig menade att 
pryda väggarna på ett museum. De hängde istället hemma hos 
Bengt och Berit Swegmark i deras bostad i Borås. En dag blev 
samlingen större än vad bostaden klarade av. 

Vårens resa går till Hornborgasjön 8 april 2017
Starten på vårens resa skiljer sig från de resor vi gjort tidigare. Tranorna i Hornborgasjön ska få bjuda 

oss på ett skådespel. (Hoppas vi). 
Därefter besöker vi olika konstnärer i trakten, bland annat Löfwings ateljé med sina fantastiska 

målningar.  Idag är Löfwings utmed Tranevägen genom Sätuna och Hornborga socknar ett landmärke 
och begrepp i bygden, en kulturinstitution med tusentals besökare om året. 
Vi kommer även besöka ”Broddetorparn”, Holgerssons ateljé, med vackra textilier och akvareller. 

Därefter Ateljé Grodan m.m.  
Resan kostar ca 500 kronor, då ingår en lunch. Räkna med en heldag. 
I skrivande stund är inte allt klart men boka redan nu en plats i bussen. Ett fullständigt program 
kommer	att	finnas	på	vår	hemsida	och	ni	som	vill	ha	mail-utskick	får	det	också	om	vi	har	korrekt	
mailadress. Anmälan senast den 26 mars på mail.  
fam.ekbladh@gmail.com  

Då föddes Abecita Konstmuseum. Det blir spännande att se. Hinner vi besöker vi Textilmuseet 
också. Boka en heldag i Borås redan nu! Pris ca 500 kronor inkl, lunch. Ett fullständigt  
program	 kommer	 att	 finnas	 på	 vår	 hemsida	 och	 ni	 som	 vill	 ha	mail-utskick	 får	 det	 också	 om 
vi har korrekt mailadress. Anmälan senast den 1 september på mail. 
fam.ekbladh@gmail.com 
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Utställningsperiod 11 november - 26 november 
Pia Kortell Bergmark, Stöllet Värmland

Jag är född i en liten österbottnisk skärgårdsby  
1950 - och bor nu som pensionär i de djupa skogarna 
i norra Värmland.  Där emellan ett helt och brokigt, 
roligt liv som gett mig alla idéer, intryck, och  
uttryck för allt som jag är och gör idag.
Jag gör tyg till konst på mitt eget vis, det mesta 

i obunden form och med utgångspunkt i färgers 
harmoni - eller ’uppror’!  Mina bilder har alla en 
berättelse - eller två: dels min egen, som jag har sytt 
in, och dels den som betraktaren känner. Titlarna har 
ofta en hänvisning till den mening jag har lagt in. 
Jag och tyger började livet tillsammans för 60 år 
sedan	-	min	mamma	var	hemsömmerska	och	jag	fick	
alla de överblivna tygbitarna som var för små till 
laglappar.  I Uppsala på 1970-talet kom konsten med 
in i bilden rent konkret, och jag började SKAPA. 
Och på den vägen är det, och nu har den vägen lett 
mig till denna utställning.

Pia Kortell Bergmark,
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Utställningsperiod 11 november - 26 november 
Elin Redin, Mjölby 

Det senaste året har jag jobbat mycket 
med blandteknik, det är fortfarande 
oljemålningen i bilden som dominerar 
men ofta med inslag av inlimmade 
partier med olika papper, teckningar 
eller utskrifter. Även i mina akvareller 
och	 i	 mina	 teckningar	 finns	 inslag	
av blandteknik. I mina målningar/
bilder försöker jag få fram rörelser i 
kompositionen och färgerna. 

Jag väver ihop motivet med bakgrunden, och leker med olika 
ingångar i bilden. 
Rivningskåkar, ödeplatser och vardagen runtomkring mig är det 

just nu som inspirerar mig. 
Jag är utbildad på Lunnevads folkhögskola, Basis konstskola 

i Stockholm och på Konstfack, där jag läste animation och 
animerad	film	i	Eksjö.
Under åren som gått har jag haft många separatutställningar och 
deltagit	i	flera	jurybedömda	utställningar.	Jag	har	min	ateljé	på	
konstnärsföreningen Alka i Linköping.

Elin Redin
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Utställningsperiod 16 december - 7 januari 2018
Lasse Frisk, Ödeshög

Lasse Frisk är född i Nässjö 1945. Studerade på Konstfack-
skolan i Stockholm 1966-1970.
Efter detta arbetade han som formgivare på Åseda glasbruk 

samt i sin keramikateljé i Stockholm.
Nu bosatt i Ödeshög arbetar han i sin keramikateljé med ett 

otal separatutsällningar och samlingsutställningar runt om i 
Sverige	och	 internationellt.	Ett	flertal	 utsmyckningsuppdrag	
varav kan nämnas masten i Sörängsrondellen i Nässjö. 
Formgivningsuppdrag har hela tiden varit viktiga. Nämnas 
kan	Interflora	med	fler	företag.	Indien	och	Mexico	är	viktiga	
källor i Lasses arbeten. Under sina vistelser där har han gjort 
såväl stora separatutställningar på konstmuseer som  olika 
formgivningsuppdrag samt undervisning som gästlärare  på 
flera	konsthögskolor	och	universitet	i	de	båda	länderna.
I Sverige som lektor vid Linköpings universitet.
Lasse	 Frisk	 är	 representerad	 på	 flera	 museer	 runt	 om	 i	
världen,	de	flesta	svenska	länsmuseer	samt	Nationalmuseum	
och Röhsska.
På denna utställning visar Lasse Frisk ett urval av sin 

fantasifulla och rika keramik. 
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Utställningsperiod 16 december - 7 januari 2018
Gebbe Björkman, Ödeshög

 
naturligdagbok.blogspot.com

Gebbe Björkman...
... föddes i Linköping 1945 och bor numera i 

Ödeshög i västra Östergötland, inspirerad av det 
fantastiska natur- och kulturlandskapet vid Om-
berg, Vättern och Tåkern, allt under ett generöst 
ljus.
... är bildkonstnär med natur och landskap som 

favoritmotiv och arbetar framför allt i olja och 
akvarell. Han har även gjort ett sjuttiotal lito-
grafiska	blad.
Gebbes verk är en koncentration av både ett  

yttre verkligt och ett inre känslomässigt land-
skap och bygger på ett idogt och kunnigt skiss-
arbete i det fria.
... är sedan 1978 på heltid yrkesverksam konst-

när med ett stort antal separatutställningar runt 
om i landet.

Gebbe	finns	 representerad	 i	många	kommuner	
och	 landsting	 samt	 i	 flera	museer	 och	 han	 har	
gjort	ett		tjugotal	verk	av	offentlig	karaktär	samt	
mottagit	flera	 stipendier	 och	utmärkelser	 under	
årens lopp. 
Under åren 2010 - 2012 utförde Gebbe motiven 

till Nobeldiplomen i Kemi, Fysik och Ekonomi;
ett mycket hedersamt uppdrag för en konstnär 

i vårt land.
...	är	flitigt	verksam	som	illustratör,	skribent	och	

föreläsare.
Han har en bred pedagogisk utbildning och är 

djupt engagerad i ideell miljö- och naturvård.
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Helsingforsresan den 9-11 september

Vi lämnade Eksjö vid 10-tiden på freda-
gen för att ta båten över till Helsingfors.  
Vi njöt av Stockholms härliga skärgård 
samtidigt som vi umgicks och åt en god 
buffé	på	båten.	Lördag	morgon	vaknade	vi	
upp och kunde njuta av infarten till Hel-
singfors i strålande väder. Där hade vi en 
heldag  och tack vare vår fantastiska guide 
Hanna-Leena	Halsas	fick	vi	se	mycket	och	
på	ett	charmigt	sätt	fick	vi	även	Helsingfors	
presenterat. 

Vi besökte klassikerna i Helsingfors, den 
pampiga Domkyrkan (numera kallad Stor-
kyrkan) vid Senatstorget och Tempelplat-
sens kyrka som är insprängd i ett berg.  
Sibeliusplatsen	 och	 flera	 populära	 turist-
mål som är värda ett besök. Finland är känt 
för sina designer, Marimekko, Alvar Aalto 
och	många	fler,	de	fick	vi	veta	mer	om	på	 
Designmuseet. 

Vi hann  också promenera fritt i den kända 
hamnen och solen värmde så gott. Sen var 
det dags för ny båttur hem till Stockholm 
med god mat och en fantastisk vy när vi 
lämnade  Helsingfors. 

Resan till Helsingfors - september 2016
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När vi landade i Stockholm söndag mor-
gon, tog vi oss ut till Lidingö och till-
bringade några timmar på Millesgården 
i bästa väder. Här blev  vi också guidade 
av en mycket kunnig och fängslande gui-
de.	Förutom	Milles	fick	vi	också	njuta	av	 
Josef Franks underbara tyger och design. 
Väl hemma var vi nöjda och glada över att 
ha	fått	ut	så	mycket	under	en	finfin	septem-
berhelg.

Kicki Ekbladh 
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Vinnare och dragningslista från årsmötet 2016
Konstlotteriet    
Vinst Titel Teknik Värde Vinnare
1  Sten-Yngve Johansson Uppväxt Akryl 4 500 kr Kjell Johansson
2  Mario Rojas Stygn Skulptur 2 500 kr Louise Wretbäck
3  Andreas Törnqvist Secrets 2 Olja 2 100 kr Siv-Britt Blom
4  Lennart Lindström   Bilskrot Kyrkö mosse     Olja 1 800 kr Tyra Uhlin
5  Malene Hammershøj Tryck Skagen Litografi 1 545 kr Jan Hall
6 Lena Finnermark Guldlock Blandteknik    900 kr Ingemar Andersson
     
Närvarolotteriet     
1  Bo Hultman               Vissa hinder bara i ditt huvud Raku/Relief 3 500 kr Anders Wikerfeldt
2  Bo Hultman Vårnot Raku 1 500 kr Anneli Kronblad  
      Gustavsson
3  Helga Kristmundsdottir Island stor  2 Olja 1 300 kr Louise Karlsson
4  Jane Sohlberg Textiltavla Textil    900 kr Yvonne Wennerholm
     
Vernissagelotteriet    
1  Dmitrij Yakimchuk Släpp granit Marmor 5 400 kr Håkan Edvinsson
2  Robert McLean    Elephantheard in colour Akryl/olja 2 800 kr Lennart Christensson
3  Helga Kristmundsdottir Island stor 1 Olja 1 300 kr Peter Ekbladh
4  Elin Redin Kossor x 3 Akvarell    500 kr Johnny Strömberg
     
Medlemsnummerlotteriet 
1  Nick Alm Market doll Olja                     10 000 kr Pernilla Selander
2  Peter Nilsson Tranor i Mellby  Akvarell 8 000 kr  B-M Brännström
3  Lars Iscasson Vildäppelträdet Olja 6 500 kr Anette Norrman
4  Joan Artigas Planas  Skulptur Keramik 5 535 kr Greta Wennerholm
5  Carl-Anton Blomning Olja 5 000 kr Jeanne Opiola
6  Åsa Lindsjö Varför är Akryl 4 700 kr Barbro Karlsson
7  Bo Hultman          Drömbåt mot oklara mål Raku/Relief 4 500 kr Kerstin Almkvist
8  Sten-Yngve Johansson Kontrast Akryl 4 500 kr Sven-Olof Lindahl
9  Natalia Johansson I parken Olja 4 000 kr Gudrun Bergdahl
10 Peter Nilsson         Landsvägen i Solberga Akvarell 4 000 kr Lars Wallanger
11 Martin Nybo Jensen  Skulptur ”kudde” Skulptur 3 860 kr Håkan Detterfeldt
12 Robert McLean Savannah sunset Akryl/olja 3 000 kr Birgitta Wall
13 Andreas Törnqvist Free            Bets,tusch,pastell 2 500 kr Ingela Jansson
14 Lennart Lindström 3 x Hönshuset Olja 2 100 kr Thommy Johansson
15 Bo Hultman Not till sparvöga Stengods 1 500 kr Rolf Svärd
16 Från Eksjö Kulturstipendium Presentkort 2 500 kr Monica Svensson
17 Biobiljetter Metropol  2 st á 150 kr    300 kr Maud Johansson
18 Biobiljetter Metropol  2 st á 150 kr    300 kr Malin Landgren
19 Biobiljetter Metropol  2 st á 150 kr    300 kr Barbro Santesson
20 Biobiljetter Metropol   2 st á 150 kr    300 kr Katrina Törnvall
21 Biobiljetter Metropol  2 st á 150 kr    300 kr Roger Didrik
     
Medlemsvärvarlotteriet      
1  Börje Frykenstam Eksjöån Olja 3 000 kr Monica Svensson
2  Agneta Naesström Cazanova Skulptur 2 300 kr Marianne  Ihse
3  Helga Kristmundsdottir Island liten 1+2+3 Olja 1 200 kr Dorit Lindahl
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Vi vann!



22

Konstrundan Blekinge - den 8 maj 2016
Värmen	fick	våren	att	explodera!	Vilken	per-
fekt	 dag	 för	 en	 konstutflykt!	 	Även	 i	 år	 reste	
vi med JoRo-buss, och den här gången med  
Robin Nyberg vid ratten. Målet var Konstrun-
dan i Blekinge 2016.
Strax norr om Ronneby tog vi in på en vind-

lande väg. Första konstnären var Anni Foglert, 
en ung tjej som visade sin konst hängande runt 
om ute i föräldrarnas trädgård. En trädgård, 
som var ett konstverk i sig, med mängder av 
växter och dammar.

I	Ronneby	Kulturcentrums	fina	konsthall	som	
är inrymd i före detta Kockums emaljfabriks 
gamla lokaler kunde vi se verk från samtliga 
deltagare.
Lunch intogs på Marinmuseums Restaurang 

Skeppsgossen i Karlskrona.
Nu kan vi inte berätta om samtliga konstnärs-

besök här, för det blev en lång rad även efter  
lunchen.	 Med	 det	 fina	 var	 att	 det	 aldrig	 blev	 
tråkigt. Vi avverkade bl.a. utställningar på Ägga-
boden i Gärestad, Folkskolan i Edestad, Skärva 
gård,	Studio	Saltö	m.fl.
En fantastisk resa och ett stort tack till Kicki och 

Peter, som återigen planerat en mycket trevlig 
konstrunda, den här gången i Blekinge. 
 Missa inte våra kommande arrangemang, du 

hittar dem på vår hemsida:  
www.eksjokonstforening.se
                                         Bengt Grafström
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AB GILBERT
MARKBYGGARE

GUSTAFSSONS
0381-12552 | www.gilbertgustafssons.se

En bra mäklare 
får nöjda kunder. 
En mäklare med 
nöjda kunder blir 
större.Varför inte 
ringa Eksjös 
största mäklare?

0381-159 40 / fastighetsbyran.se

Vad har ditt konstverk för värde? 

Svaret kan du kanske få den 

5 oktober!
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Buketter
och

Arrangemang
skapade av

Konstnärliga
Florister!

Malin Oscarson
Stora Torget 3 A
575 31  EKSJÖ

Tel 0381-100 37
Jour dygnet runt.

Till Er hjälp med  
bouppteckning, testamente 

och arvskifte.

Kunskap - Kvalité - Service - Trend

Blomsterboden
Södra Storgatan 9, Eksjö • Telefon 0381-121 10

FÖLJ OSS PÅ

... och kom 

gärna på besök!

Rama in
Din konst
hos oss!

Eksjö Bil- och  
Bygg-Glas AB

Tullg 1, 575 00  EKSJÖ
Tel. 0381-147 40
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KRUSAGÅRDEN
– en 1600-talsgård öppen för Dig
•	 Du kan hyra Krusagården för egna fester,  

evenemang och aktiviteter.
•	 Du kan delta i våra arrangemang: 

– Krusakulturkvällar måndagar (öppet hus musik och café) 18.30–20.30 
– Ett antal olika gruppaktiviteter (läs mer på vår hemsida eller vår anslagstavla)

•	 Är det någon aktivitet Du saknar? Hör av Dig!
•	 För att stödja vår verksamhet kan Du bli medlem för 50 kr/år (BG 248-0358)  

eller skänka till vårt bokrum och loppmarknad. Vi tar emot hela året.
•	 Vill Du veta mer? Kontakta oss på Krusagården via tel. 0381-100 87.  

Vi har telefontid måndag-torsdag 12.00-15.00. 
•	 Vår e-postadress är krusagarden@live.se
•	 Vår hemsida är www.krusagarden.com
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N. Storg. 34  575 32 EKSJÖ
Tel. 0381 - 102 06
www.borgsskor.se

TREND
eller

KOMFORT
Varför välja när 

man kan få båda...

Fristadsvägen 22, EKSJÖ

Handelsträdgårdeni Eksjö

Att baka gott
är också en konst!

N. Storg. 20  575 32 EKSJÖ
Tel. 0381 - 102 06
 www.borgsskor.se
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Handelsbanken
– En riktig bank

Alltid öppet för dig
handelsbanken.se/eksjo

...lite bussigare!
www.jorobuss.se
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Ordförande
Christina ”Kicki” Ekbladh
Stares väg 40
575 36  Eksjö
0381-61 11 51, 070-543 50 26
fam.ekbladh@gmail.com

Vice ordförande
Bengt Grafström
Norra Storgatan 31 B
575 32  Eksjö
0381-166 12, 070-718 00 00
bengt@grafstrom-media.se

Kassör
Staffan Tibblin
Nygatan 9 
575 32 Eksjö
070-797 92 07 
staffan.tibblin@gmail.com

Sekreterare
Ulla-Britt Nilsson
Justeliusgatan 27
575 34 EKSJÖ
070-643 78 73
ullabritt-m.nilsson@hotmail.com

Lena Korsberg
Lyckostigen 7
575 37  EKSJÖ
070-658 88 89
lena.korsberg@telia.com

Siv Edvinsson
Munkastigen 18
575 37 Eksjö
0381-140 85, 076-871 72 03
siv.edvinsson@gmail.com

Sven Nilsson
Norra Storgatan 16
575 32  Eksjö
0381-140 60, 070-582 86 07
sven.nilsson@eksjo.com

AnnMarie Blixt
Norra Storgatan 21 B
575 32 Eksjö 
070-633 66 41
annmarie.sjoberg@live.se

Rose-Marie Johansson
Castmansväg 192
575 37 Eksjö
073-626 80 25
rosemarie.redovisning@gmail.com

Helena Rosén
Vitsippegatan 72
575 36  EKSJÖ
0381-159 71
070-525 30 31
mohemmet@gmail.com

Anita Candestam Blixt
Västra Bakgatan 6B
575 32 EKSJÖ
Mobil  076-1706697
e-post: anitacandestam@gmail.com

Föreningens styrelse under
verksamhetsåret 2016

Valberedning: Ronny Korsberg sammankallande, Ann-Christine Gunnarsson och Monica Björlingsson.

Efter årsmötet hittar du 2017 års styrelse på www.eksjokonstforening.se.

 Postadress:
 Eksjö Konstförening
 Eksjö kommun / Eksjö Museum
 575 80 Eksjö


