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Till medlemmarna i HS konstförening 

 

Vi använder Sveriges konstföreningars riksförbunds (SKR) ideella och reklamfria 
hemsida på https://hskonst.konstforeningar.se .Du ska fortfarande kunna använda 
vår tidigare adress www.huddingesjukhuskonstforening.org.se och det ska då omdirigeras 
automatiskt så att du hittar oss. finns längs ner på sidan. Där kan du också läsa om 
våra aktiviteter och se lite bilder från föregående aktiviteter. Vi finns också på 
Facebook men du måste själv söka upp oss och vilja gå med i vår grupp (Huddinge 
sjukhus konstförening). Du kan även skicka e-post med förfrågningar eller tips om 
aktiviteter till oss på hskonst@hotmail.com.  
 
Höstutlottningen blir torsdagen den 24 november kl 17.00 i Birkeaulan. Visning av 
konsten sker samma dag i Birkeaulan F-huset plan 5. Visningen börjar kl 11.00 och 
pågår fram till 16.00.  Om du inte kan närvara, glöm inte att lämna in en 
prioriteringslista där du rangordnat vinsterna. Vi börjar igen med närvarovinster och 
lottar ut var 6:e vinst bland närvarande i Birkeaulan. Vinnare som inte lämnat 
prioriteringslista får vinsten tilldelad efter den ordning som vinsterna är dragna i 
nummerordning. Rutinen för utlämning av vinster kommer att meddelas separat och 
efter utlottningen. Det går även att lämna in en skriftlig fullmakt att någon annan 
person, närvarande vid utlottningen, kan välja ut eventuell vinst. På hemsidan hittar 
du Prioriteringslistan och konstkatalog med information om konstnärerna och 
vinsterna som du kan använda ifall du inte kan närvara vid utlottningen. 
Prioriteringslistan kan lämnas till någon i styrelsen vid visningstillfället. Alternativt kan 
du skicka din lista med e-post till Nina Perrin ninaperrin90@gmail.com dock senast 
23/11 kl. 12.00. Nina kommer att bekräfta att hon har mottagit dina önskemål. 
Observera att du måste ha fått en bekräftelse från henne för att eventuella anspråk 
kan göras gällande. Berättigad att delta vid denna utlottning är de som betalat in full 
medlemsavgift för perioden maj 2022 – oktober 2022 med senaste 
inbetalningsdatum 17 november. OBS! För att se vinsterna måste du klicka på fliken 
”Utlottningar” och sedan klicka på det första konstverket du ser. Skrolla sedan längre 
ner på sidan och då ska du kunna se alla vinster. Vid frågor om medlemsavgiften, 
kontakta Kerstin Lasu, hskonst@hotmail.com.  
 
 
Årsmötet blir den 23 februari 2023 kl 17:00 så boka in i almanackan. Vi behöver 
förstärkning till styrelsen så maila gärna till kjonssonvidesater@gmail.com om du är 
intresserad att vara med.  
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Anmälan till vinterns aktiviteter. 
Anmälan kan endast göras via e-post till respektive ansvarig person. Anmälningar är 
bindande. Du betalar först när du fått bekräftelse att du fått en plats! 
Betalning görs alltid senast sista betalningsdag, med Swish till respektive ansvarig 
person.  
 

Vinterns program 
 
Torsdagen den 8 december kl 18 träffas vi på Prins Eugens Waldemarsudde, Djurgården 

för en guidad visning av Utställningen ”Isaac Grünewald – Konst och teater”. Det är 
den mest omfattande monografiska presentationen med Grünewalds verk sedan 

1989. I utställningen visas både bredden och mångsidigheten i Isaac Grünewalds rika 

konstnärskap. Här presenteras måleri från olika perioder, förstudier till scenografier 
och offentliga utsmyckningar, konsthantverk, illustrationskonst och film. 
Pris 300 kr inkl biljett till utställningen. Bindande anmälan till ninaperrin90@gmail.com 
senast 18/11. 
 
Onsdagen den 25 januari 18-20:30 är vi välkomna på Soppslöjd hos 2stickare, 
Bergsundsstrand 39, nära T-bana Hornstull med Jennie McMillen som är textilkonstnär. 
Hon broderar bilder med sytråd och gör tillhörande tredimensionella broderade objekt 
och tycker om långsamma och omständliga processer. Hon kommer att berätta om sitt 
arbete, om hur en sak leder till en annan och om hur både en resa till Guatemala och 
Belfast blev viktiga för det här arbetet. Vi börjar med att äta soppa och sedan lyssna till 
föreläsningen. Anmälan sker direkt till 2stickare@gmail.com . Det är först till kvarn som 
gäller. Deras kvällar brukar bli snabbt fullbokade. Pris 320kr. 
 

 
Tisdagen den 14 februari 2023 kl 17.30-18.45 är åker vi till på SEBs huvudkontor i Solna. 
Direkt vid pendeltågsstationen finns en av Nordens bästa samlingar av nu levande 
konstnärer. En samling bestående av ung skandinavisk konst med främst kvinnliga 
konstnärer. I samlingen finns också de 10 bästa svenska kvinnliga konstnärerna från alla 

tidsperioder. Bindande anmälan senast 6 feb till evanejman@hotmail.com Kostnad 
50kr. 

 

Medlemsregistret sköts av Kerstin Lasu. Nya medlemmar, adressändring, byte av 
arbetsplats, ny e-postadress, frågor om medlemsavgiften eller andra ärenden skickas 
till hskonst@hotmail.com. Kom ihåg att du får vara kvar i föreningen efter pension, 
eller om du slutar din anställning. 

Medlemsavgiften är 50kr /mån. Betala gärna medlemsavgiften månadsvis från ditt 
eget bankkonto. Det är enkelt att lägga in via datorn och föreningen slipper avgifter. 
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Värva 2 nya medlemmar och få gå på en aktivitet gratis. OBS! Medlemmarna måsta 
ha betalat medlemsavgift för minst 3 månader. 

Nästa utskick kommer i januari. Då med fler aktiviteter.  
 

Styrelsen via Kerstin Jönsson Videsäter, Ordförande i HS konstförening. 
 

 

 

 

 

 

 

 


