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Till medlemmar i Trosabygdens Konstförening 

Nyhetsbrev april 2022 

Våren är här, även om det ännu är lite väl kallt. Vi har genomfört vårt årsmöte där 94 medlem-
mar deltog. De flesta av oss i styrelsen sitter kvar även under detta år, Margareta Pemér av-
tackades efter flera års arbete och Melinda Khoo välkomnades som ny styrelsemedlem. Till ny 
revisor valdes Per Liljekvist och i valberedningen valdes Helene Sturzenbecker in. Alla kon-
taktuppgifter till oss finns på hemsidan. På årsmötet beslutades också att höja vår medlems-
avgift till 200 kr/år från år 2023.  

Efter årsmötesförhandlingarna och kort information från våra kommittéer vidtog konstlotteriet.  
I år var det 18 konstverk som lottades ut och följande medlemmar gick hem med en vinst: 

Marianne och Hasse Ernerfeldt; Ullmatta av Barbra Lindqvist 
Eva Pettersson; Fåglar på kalhygge av EWK 
Titti Sandkvist; Blue Monday av Lola Blomqvist 
A-M Hermansson; Plan Pyramid av Anders Reuterswärd 
Karin Lövgren; Nedslagen fredsbudbärare av Aja Thyreen 
Susanne Wohlin; Strutsmentalitet av Aja Thyreen 
Birgitta och Dag Örtqvist; London Calling av Tobias Eklund 
PG Sköld; Äggröra av Bengt Erik Bengtsson 
Birgitta Flensburg; Fraktal pyramid av Anders Reuterswärd 
Agneta Sköld; Trosablandning av Monica Bergfeldt 
Annika och Hans Jenefors; Höstanemon och snäckskal av Annika Sebart 
Kerstin Kajheden; Träskåp av Sören Gustavsson 
Gisela Wackér; Fat av Sonja Feltenius 
Kristina Taborelli; Strimlus i ram av Kjell Madsen 
Lill Stenberg; Vem tog tiden av Lena Möller 
Gunilla Eek; Bonjour av Katarina Jurstedt 
Birgitta Lindskog; Face 4 av Mia Jarnsjö 
Kerstin Lindholm; Bok av Andreas Eriksson 

Vårens program: 
Studiecirkeln om Halmstadgruppen och Söndrumkolonin har mötts vid två tillfällen och den 17 
maj är det dags för resa till Nationalmuseum och guidad visning av utställningen:   
Swedish Grace- konst och design i 1920-talets Sverige. Vi har bokat guide och har 10 platser 
lediga för dig som vill följa med, men inte deltar i studiecirkeln. Först till kvarn gäller! 

Tisdag 17 maj, avfärd kl. 11.30 från Trosa hamn, bussen stannar vid de hållplatser där öns-
kemål om stopp finns från någon anmäld. Restaurangen på museet serverar dagens rätt.  
Guide kl. 14.30-15.30 och hemfärd kl.16.30.  
Kostnad: 600 kr, faktura kommer att skickas ut efter anmälan. 
Anmälan via mail till: ordf@trosabygdenskonstforening.se. eller SMS: 070-2103951, ange 
namn och var du vill kliva på bussen! 

Konsttriangeln: 26-28 maj. Det är i år 47 konstnärer som ställer ut i sina ateljéer och i några 
gemensamma lokaler. Bilagan från ÖSP innehåller all information du behöver för dina besök 
och delas ut till alla hushåll i kommunen i maj. I Skärborgarnas hus finns alla deltagande 
konstnärer representerade i samlingsutställningen. Konst Triangeln har ett konto på  Facebook 
där någon konstnär presenteras varje dag.  
Välkommen till en helg full av konstupplevelser! 
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I samverkan med Trosa församling planeras även i år möjlighet för lokala konstnärer att ställa 
ut  i S:ta Annas lokal. Vi återkommer med mer information. 

Vi planerar att genomföra en resa till Halmstad i slutet av september för deltagare i studiecir-
keln. Det kommer även finnas plats för dig som vill följa med, trots att du inte deltar i cirkeln. 
Planering pågår och mer information kommer snart.  

Håll dig uppdaterad genom att följa oss på hemsidan: trosabygdens.konstforeningar.se 

Med en förhoppning om ett fortsatt fint  Konstår 2022 

Styrelsen i Trosabygdens Konstförening 
Margareta Sålby 
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