
  2022-09-02 

 

1 

 
 

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.  
Höstutlottningen blir torsdagen den 24 november kl 17.00 i Birkeaulan.  
Vi börjar nu lägga ut vinsterna för höstutlottningen på vår hemsida och på Facebook. Bilder från 
våra aktiviteter finns också där. 
Gå med i vår Facebookgrupp, om du inte är med än. Gå in på Facebook, tryck på grupper och skriv 
in ”Huddinge sjukhus konstförening” i sökfältet och OK/enter. Tryck följ/ gå med. Du kan även 
skicka e-post med förfrågningar eller tips om aktiviteter till oss på hskonst@hotmail.com .  
 
Anmälan till höstens 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 ansvarig person.  

Vi har fyllt hösten med aktiviteter och hoppas att du följer med oss!       
 
 

Höstens program 
 
Tisdagen 20 september kl 18:00 går vi en Trädgårdsvandring bland kolonilotter med höstfina 
växter i mysiga Tantolunden, Södermalm med Ulrika Flodin Furås som guide. Välkommen på 
höstvandring i Tantolundens koloniträdgårdsområden, som bjuder på vackra vyer och 
sensommarblomning. Vi stannar till vid några extra fina kolonilotter, bland annat en pärla, 
inspirera av japansk trädgårdskonst. 
Anmälan är bindande till kjonssonvidesater@gmail.com  Anmälan senast 15/9. Pris Maximalt 25 
personer. Pris 150kr. Anmälan är bindande. 
 
Keramikkurs 2 dagar 
Lördagen den 1 oktober skapar vi i stengodslera.  Vi kommer att vara på Huddingegymnasiet, i 
Huddinge kl 11:00-16:00. Vi kavlar, tummar, skulpterar och de som vill kan testa på att dreja. 
Medtag egen kall lunch (micro finns ej). 
Lördagen den 15 oktober glaserar vi våra alster med förbokat ”drop in” för att minska trängsel. Du 
behöver ca 1-2h vilket kan ske under 9:00-16:00 på samma plats.  
Att skapa i lera fantastiskt roligt. Nu är ni välkomna att få prova på att skapa i stengodslera hos 
Amanda Suomi Petersson och Cilla Adlercreutz (utbildad på Konstfack). Kostnad 850kr + material 
65:-/kg lera som innefattar glasyr och bränningar. Man brukar göra av med ca 1.5-2kg lera… 
Vi kommer visa olika tekniker som att tumma, kavla, skulptera och de finns även möjlighet att 
prova på att dreja på de 5 drejskivor vi har i verkstan. Vi kommer ge tips och råd kontinuerligt. 
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Alla alster kommer brännas när det är torrt och sedan är det dags att glasera. Sedan finns de att 
hämta i verkstaden efter sista bränningen. Medtag oömma kläder och skor. Maximalt 16 pers (min 
12 pers). Sista anmälningsdag 23/9. Kerstin Jönsson Videsäter är ansvarig. Anmälan till 
kjonssonvidesater@gmail.com  Anmälan är bindande men kan överlåtas. Vi blir bjudna på kaffe/te 
och fikabröd.  
 
 
Onsdagen den 5 oktober inbjuder vi till Syjunta/yllebroderi kl 17:00-19:30 här på sjukhuset. 
Beställ ett litet yllebroderikit via Eva (till självkostnadspris) eller tag själv med vad du vill sy på eller 
annat handarbete. Vi ordnar med fika som ingår Pris 50kr. Eva Nejman är ansvarig. Anmälan till 
evanejman@hotmail.com Max 15 deltagare. Lokal på sjukhuset meddelas senare. Om det finns 
intresse kan vi ha fler tillfällen under hösten. Anmälan är bindande senast 30/9. 
 
Onsdagen den 19 oktober träffas vi för en trevlig kväll i konstens tecken med Konstföreläsning 
med mat kl 17:00-19:30 i Birkeaulan. Denna gång får vi träffa Harriet Deger som är mycket kunnig 
och har en lång erfarenhet i konstbranschen och ett eget galleri sedan 1990 på Södermalm. Hon 
har utbildat sig på målarskolor och konstvetenskap och gett föreläsningar i bildanalys, konst som 
kommunikation och varit lärare i bild och form. Hon har också haft målarkurser under 20 år. 
Mingel i pausen med paj/mat och måltidsdryck ingår i priset; 150kr för medlem, 175kr för icke 
medlem. Bindande anmälan senast 12 oktober till kjonssonvidesater@gmail.com .  
 

Tisdagen den 25:e oktober mellan kl. 11 och 14 arrangerar vi i samarbete med Hälsoveckan på 
sjukhuset en tidig Julmarknad på Karolinska, Huddinge. Vi återkommer om platsen här på 
sjukhuset. Vill du vara med och visa upp/sälja ditt kvalitetshantverk, t.ex. måleri, silversmide, 
keramik, stickat, virkat, quiltat, textilt mm. Anmäl dig till  kjonssonvidesater@gmail.com , så fort 
som möjligt så jag vet om vi kan få till ”en marknad”, och vad du har tänkt att ställa ut, skicka 
gärna med ett foto så kan vi lägga upp det på vår hemsida som reklam över vad som kommer att 
finnas. Vi får hjälpas åt att vakta om du inte har tid att stå själv under hela visningstiden alternativt 
kan vi utöka tiden om vi blir många.  Alla är hjärtligt välkomna att besöka Julmarknaden! I och med 
att det blir ett samarbete med sjukhuset kommer antagligen många att vilja komma och titta. 
 

Torsdagen den 27 oktober kl 18.00 är du Välkommen till nya Liljevalchs, Djurgården! Vi får en 
guidad visning av främst utställningen med Inge Schiöler: ”Landskap utan gräns”, men även 
kortare besök på utställningarna med målarna Åke Göransson och Karin Wikström. 
Inge Schiöler, 1908-1971, är en av 1900-talets främsta svenska kolorister, och Åke Göransson, 
1902-42 en av 1900-talets viktigaste svenska konstnärer.  Schiölers landskap är Bohuslän, han 
målade alltid utomhus, med duken direkt på marken. Ett färgstarkt och sensuellt måleri. Karin 
Wikström är en samtida konstnär som med sitt fabulerande och sin expressiva och måleriska konst 
bildar en nutida motsvarighet till de äldre konstnärernas måleri. 
Guidningen tar 50 minuter. Pris 225 kr. Anmälan är bindande. Anmäl dig till Kerstin 
Gustafsson kerstinochlilian@gmail.com tel 0723016338 senast den 12 oktober. 
 
 
Torsdagen den 17 november 2022 kl 17:15 träffas vi för en Persisk afton med Kina Jacobsson på 
Hornsgatan 94. 
Vill DU deltaga i Persisk Afton!!? 
Det serveras en underbar Persisk Buffé såväl varm som kall, rött & vitt vin, vatten, kaffe& kaka 
samt ett mindre lotteri-överraskning. Man ska denna kväll vara hungrig på såväl mat som mattor. 
Minst 18 personer, Max 32st.  
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Tid 17.15-senast 17.45, vi äter 18.00 
Kostnad av 200:- per person. Swisha till 070-3510788 Marie Torstensson.  
Anmälan till marie_tor@yahoo.se innan 30/9 2022. 
 

 

Medlemsregistret sköts nu 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, men 

uppge då din nya e-postadress.       
Medlemsavgiften är 50kr /mån. 
 

Värva 2 nya medlemmar och få gå på en aktivitet gratis. OBS! Medlemmarna måsta ha betalat 
medlemsavgift för minst 3 månader. 

Vi kommer att behöva förstärkning till styrelsen till årsmötet så hör gärna av dig om du är 
intresserad att vara med (kjonssonvidesater@gmail.com). 

 

Nästa utskick kommer i slutet av oktober. Då med mer information om utlottningen och fler 
aktiviteter. 
 
Styrelsen via Kerstin Jönsson Videsäter, Ordförande i HS konstförening. 
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