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       Tranås november 2019

Medlemsutställning

Nu gör en ny idé entré hos Tranåsbygdens konstförening. Under Konstrakan 2020 ger 
vi våra medlemmar som själva utövar konst möjlighet att ställa ut i vår lokal. Det finns 
både ett mini-och maxantal deltagare för att kunna arrangera en sådan utställning. Vi 
kommer att ha en jury som gör ett urval av de alster som kommer att visas. Om du är
intresserad skicka in din anmälan senast 15 februari 2020 till Gunnar Emanuelsson i vår 
styrelse (gunnar.emanuelsson@naasbrygg.se). Anmälan behöver inte vara detaljerad, 
det räcker med namn, kontaktuppgifter, vilken eller vilka tekniker du arbetar med och 
gärna någon bild. Vi kommer sedan att kontakta dig. Styrelsen ser med spänning fram 
emot hur detta kommer att mottas av våra medlemmar. 

Vad kan vi då beskåda för intressant på konsthimmeln under våren. Det finns mycket 
att se i vårt avlånga land. Ska jag välja ut något blir det den kommande stora  
utställningen med Sara-Vide Ericson i Kalmar, en ung duktig konstnär. Hos Sven-Harrys 
i Stockholm börjar i februari en utställning som jag också känner mig lockad av att se, 
14 klädformgivare samlade i utställningen Art in fashion. Waldemarsudde visar Lena 
Cronqvists verk från 60-talet och framåt. Denna kvinna som är så sparsam med orden 
säger desto mer via sin konst. Stanna annars bara kvar i Tranås för konst finns ju även 
här! Vi hoppas att vårprogrammet ska inspirera dig till många besök hos
Tranåsbygdens konstförening.

Jag tillägnar Sara Danius som nu gått  
ur tiden de sista raderna i vårens  
medlemsbrev. 
Hennes bortgång är en förlust som 
ekar genom hela Kultursverige. Hon 
var en bildad människa, i ordets verkliga
bemärkelse – en person som ägde snille
men också smak. Bilden av Sara där hon
sitter som en stolt rosa explosion bland
tillknäppta frackar kommer säkerligen 
att gå till historien.

Styrelsen önskar dig ett 
Gott Nytt Konstår och varmt välkommen till våra aktiviteter i vår!

Anna-Lena Larsson Liljenberg
ordförande



Februari

28
Fredag

Maj

1
Fredag

April

3
Fredag

  Vernissage

Vernissage    

Konstresa

Vernissage

Mara Contardo
Vernissage kl. 17.00-19.00    
Utställningen pågår 28/2-15/3. 

2 dagars Konstresa till Norra Vätterns 
konstrunda och Brixelgården.

Birgitta Ricklund 
Per Olof Nilssson Ricklund 
Vernissage kl. 17.00 - 19.00
Utställningen pågår 3/4 - 19/4

Mars

22
Söndag

Årsmöte
Årsmötesförhandlingar kl. 15.00
Falsk konst - Föreläsning av 
Carl-Johan Svensson  

Vårens program i Piratenhuset 2020

Sidan 
11

Sidan 
10

Sidan 
8

Sidan 
7

Februari

16
Söndag

 Föreläsning 

Leif Burman föreläser om Kulturgatan 
i Bodafors och hantverket intarsia 
kl. 16.00 - 18.00     

Sidan 
6

Januari

24 
Fredag

Sidan 
4

Maria Berqvist
Vernissage kl. 17.00-19.00    
Utställningen pågår 24/1-9/2.           

Februari

1
Lördag

Konstcafé 
Konstcafé kl. 11.00 - 15.00 
Besök av Tomas Andreae
guldsmedsmästare & juvelfattare

Sidan 
5

Konstvärds-
möte

Januari

23 
torsdag

Sidan 
18

Informationskväll för dig som 
eventuellt vill bli konstvärd kl. 18.00



Konst, Design och Illustration av Maria Bergqvist 
från Tranås

Naturinspirerad akvarell ofta i kombination med tusch

Vernissage fredagen den 24/1 kl. 17.00 - 19.00
Utställningen pågår 24/1- 9/2
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   UTSTÄLLNING
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Lördagen den 1 februari i Piratenhuset kl. 11.00 - 15.00

                         
Servering av kaffe 

och vår  
populära  

Piratenbakelse!

KONSTCAFÉ MED BESÖK

Tomas Andreae 
guldsmedsmästare och juvelfattare

 
som har butik på Storgatan 51 i Tranås kommer kl. 11.30 att 
berätta för oss och visa exempel på sitt arbete. Tomas finns  
på plats hela dagen. 
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Kulturgatan i Bodafors drivs av Stiftelsen Lehmanns verkstad.  Sedan sommaren 
2017 har verksamheten etablerat sig som ett spännande besöksmål. 

Verksamheten innehåller sommarutställningar, workshops, evenemang, öppen 
intarsiaverkstad, designbutik, bokhandel och ett fantastiskt bageri / kafé. 
Se www.kulturgatan.se

Intarsia är en teknik som funnits i hundratals år och som används i olika delar av 
världen. Att skapa mönster och motiv i trä har alltid fascinerat människor.

På Kulturgatan i Bodafors finns Lehmanns intarsiaverkstad bevarad och där utförs 
intarsior under sommar månaderna. Under föreläsningen kommer intarsiakonstens 
olika tekniker att förklaras.

Föreläsning i Piratenhuset Storgatan 48 Tranås
Söndagen den 16 februari kl. 16.00 - 18.00

OBS! Begränsat antal platser!
Biljetter á 100 kr säljs på Tranås Direkt. 

Ev. osålda biljetter går att köpa vid entrén.

Leif Burman 
berättar om Kulturgatan  
i Bodafors och om konsten att göra intarsia 

FÖRELÄSNING



Silkespapper, akvarell, pigment 
och bladguld ger konstverken 
en egen stil. 

Skulpturer i keramik.

 

Vernissage fredagen den 28/2  
kl. 17.00 - 19.00

Utställningen pågår 28/2- 15/3
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Abstrakt, figurativ konst med kubistiska inslag
Mara Contardo, Blomstermåla

UTSTÄLLNING
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Kallelse till årsmöte
22 mars 2020

Tranåsbygdens konstförening håller årsmöte söndagen den 22 mars 2020 
kl. 15.00 i föreningens lokal på Storgatan 48. 

Sedvanliga årsmötespunkter kommer att behandlas. 

Som program i övrigt erbjuder vi en föreläsning under rubriken 
”FALSK KONST” av Carl-Johan Svensson, universitetslektor i historiedidaktik 
vid Jönköping university. 

            

Kaffe serveras och för en Piratenbakelse önskar vi 40 kr, som kan betalas 
kontant eller med swish. För att beställa bakelser behöver vi en anmälan 
senast fredagen den 13 mars till e-post: info@tranasbygdenskonstforening.se 
eller till Inger Nilsson tfn 0140-31 10 88, 070-22 48 756.    
      
Välkommen 
Styrelsen 

Förra året utkom Carl-Johan Svensson med boken 
”Äkta och oäkta förfalskningar – en konstskatt i polishusets 
källare” som handlar om konstförfalskningar. Den ovanliga 
samlingen med Sveriges största enskilda beslag av för-
falskad konst finns kvar i det gamla polishusets källare i 
Jönköping, efter en stor konsthärva i slutet av 1970-talet.  

    ÅRSMÖTE



Årsmöte 2020
Söndag 22 mars
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Föredragningslista

1. Årsmötet öppnas

2. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning

3. Godkännande av dagordning

4. Val av ordförande för årsmötet

5. Val av sekreterare för årsmötet

6. Val av två justerare, tillika rösträknare

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2019

8. Ekonomisk redovisning för år 2019

9. Revisionsberättelse

10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt hur årets resultat ska hanteras 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019

12. Fastställande av medlemsavgift för år 2021

13. Val av styrelse  
       a. Ordförande för ett år 
       b. Styrelseledamöter för ett eller två år

14. Val av två revisorer och en ersättare för ett år

15. Val av valberedning för ett år, tre personer varav en sammankallande

16. Övriga ärenden

17. Årsmötets avslutning 
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Vernissage 
fredagen den 3/4 
kl. 17.00 - 19.00

Utställningen pågår 3/4  - 19/4

Möbelhantverk med samiskt formspråk 
-  klassiskt måleri - två generationer möts

Birgitta Ricklund och Per Elof Nilsson Ricklund, Örnsköldsvik

UTSTÄLLNING



Konstresa till Norra Vätterns konstrunda och 
Brixelgården 1-2 maj 2020 
Välkommen till Tranåsbygdens Konstförenings tvådagars vårresa för att 
besöka Norra Vätterns konstrunda och Brixelgården. Övernattningen blir 
på Vätternterassen vid Hammar. 
Vi besöker samlingsutställningar och ett antal utvalda konstnärer. 
Ordföranden i Norra Vätterns Bild & Form Konstnärer Leif O Pehrsson hjälper 
oss med urval av konstnärer. 
Resan fortsätter med det förut planerade besöket på Brixelgården, som fick 
ställas in hösten 2019.  Konstnären Richard Brixel känner vi som skulptör av 
speedwayvärldsmästaren Ove Fundin på Storgatan i Tranås. Richard Brixel 
är mera känd utomlands än i Sverige. Hans skulpturer finns främst i Norden 
och Kina, men också i Tyskland, Italien, Holland och Canada.

Fredagen 1 maj – lördagen 2 maj 

Vi åker under konstveckan som pågår 1-2-3 maj. Buss avgår från Parkhallen i 
Tranås kl. 07.15, med ”vår” chaufför Anna vid ratten. Första stoppet blir i Motala. 
Efter en guidad promenad på 45 min i området vid Motala Verkstäder och Göta 
kanal blir det förmiddagsfika på Mallboden. Några konstnärer finns att besöka 
i verkstadsområdet, och ytterligare finns i Medevi.  Lunchen den första dagen 
intas på Medevi Brunn. 

Efter ytterligare konstnärs-
besök checkar vi in på 
Vätternterassen, där också 
kvällens middag serveras 
och avslutas med en 
buffé av desserter.   
 
På lördagsförmiddagen 
fortsätter konstnärsbesök. 

Lunchen planeras i 
Askersund, 
Klockargården.  
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KONSTRESA
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Efter lunch åker vi drygt 1 tim till Arboga för kaffe och vidare till Brixelgården söder om 
Arboga. Där blir vi guidade runt på den naturskönt belägna gården vid Måla på en udde 
vid Hjälmaren. Gården består av flera byggnader och ateljéer. 

Richard Brixels konst har ofta en filosofisk och andlig dimension och närvaron av 
naturen är påtaglig. Han har därigenom mött mycket uppskattning och har tillbringat 
mycket tid i Kina med skulpturarbete. 
 

På hemväg via väg 56/55 blir kvällens middag på Dufweholms herrgård söder om Katrineholm. 

Antalet deltagare är begränsat. Anmälan är bindande. 
Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar som vi inte råder över. Anmälan ska göras 
till Konstföreningen på talong som kan läggas i sidodörrens inkast på Storgatan 48 eller 
skickas, eller via e-post med motsvarande uppgifter och vara föreningen tillhanda 
senast fredagen 7 februari.  Se adressuppgifter på baksidan av broschyren.                                                                                

Pris per medlem: 2 600 kr. För enkelrum tillkommer 320 kr. Ny resegarantilag har fått till 
följd att samtliga deltagare måste vara medlemmar! Obs! Betala inte in något innan 
bekräftelse kommit till Dig för resan.

I resan ingår bussen, hotellövernattning inkl. frukost, fm-kaffe 1:a dagen, em-kaffe 2:a 
dagen, 2 luncher, 2 middagar, guidningar.   

Välkommen! 
Resegruppen. Kontaktpersoner: 
Inger Nilsson 070-22 48 756.  Katrin Norlin 072-73 10 180
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Anmälan till Konstresa till Norra Vättern och Brixelgården 1-2 maj 2020. 
Var vänlig fyll i samtliga uppgifter som efterfrågas på talongen och skriv tydligt. 

Namn……………………………………………………….        

Namn……………………………………………………………

Adress……………………………………………………..        

Post.nr…………………..    Ort……………………………… 

Mobiltfn-nr……………………………………………..        

Ev fast tfn…………………………………….

E-post……………………………………………………………………………......

        Önskar enkelrum                      Önskar dela dubbelrum med 

    ……………………………………………………

Specialkost…………………………………………………………………………

Anmälan är bindande och ska vara Tranåsbygdens Konstförening tillhanda 
senast 2020-02-07.

Som princip vid återbud till resor gäller: 
Den som lämnar ett giltigt återbud till resa belastas med hälften av de kostnader 
som inte kan avräknas.  

Återbud till resor ska gå genom resegruppen som avgör frågan om ersättare.

KONSTRESA TILL NORRA VÄTTERN  
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Medlemslotteriet 

Som medlem i föreningen har du chans att vinna ett konstverk i samband med 
vår utlottning på hösten. Vi brukar ha ca 25 vinnare varje år och lottar ut verk för 
totalt mellan 70- 80 000 kr. 

Utlottningen består av två dragningar. Vid den första utses årets vinnare som 
bjuds in till en andra dragning där man i turordning väljer sin vinst.

Konsten köps in i samband med de utställningar föreningen arrangerar under 
året och vid konstresor då vi besöker konstnärer i deras ateljéer.

Här är några exempel på konstverk som har varit eller kommer att vara med på 
utlottning -  och som du som medlem har chansen att vinna! 
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                          Ordförande     
Anna-Lena Larsson Liljenberg 

Ringvägen 29 
573 41 Tranås

anna-lena.larsson.liljenberg@telia.com
070-532 55 19

                   Vice ordförande 
Christer Walfridsson 

Hamiltons väg 16 
573 43 Tranås

c.walfridsson@gmail.com
073- 041 00 48

                         
                          Sekreterare 

Inger Nilsson 
Barrstigen 2 

573 37 Tranås                                           
inger.nilsson@calypso.se

070-224 87 56  

                           Kassör 
Ofelia Junglander 

Råggatan 1 
573 38 Tranås

ofiesj@yahoo.com
073-513 73 36

Styrelsen 2020

Vårt uppdrag är att väcka intresset för konst, att inspirera dig och att öka 
kunskaperna inom konstområdet genom utställningar, föreläsningar, 
studieverksamhet och resor.

Vi som arbetar aktivt inom föreningen försöker ta hand om våra medlemmar på 
bästa sätt. Vi vill gärna att alla ska ingå i den fina gemenskap som redan finns 
bland dem som är medlemmar hos oss.



Leith Abbas 
Tranåskvarnsgatan 12 A                 

573 33 Tranås
l.a1970@yahoo.com

073-524 86 84 

Gunilla Bodemo Lindahl
Augustigatan 14 

573 38 Tranås 
gunilla.bodemo.lindahl@gmail.com

073-998 23 57

Anders Carlsson
Hamnparken 6 
573 35 Tranås 

kimarpsgard@gmail.com
070-644 31 81

Gunnar Emanuelsson
Nääs Säteri 
573 94 Ydre

gunnar.emanuelsson@naasbrygg.se
070- 531 30 69

Yvonne Hanning
Strandvägen 44 

573 93 Tranås
y.j.hanning@gmail.com

070-650 20 75

 
Jan-Olov Melin
Sjögullsgatan 4 
573 36 Tranås  

janolov.melin@mchydraulic.se
070-516 63 15

 
Katrin Norlin,
Säbyvägen 24 
573 39 Tranås 

katrin.norlin@gmail.com
072-7310180 

  
Lars-Erik Strand
Jägaregatan 10 
573 41 Tranås 

strandad59@gmail.com
076-3480475

Lena Thorblad
Dalby Säteri Mangårdsbyggnad 1

573 94 Ydre
lenathorblad@hotmail.com

073-048 60 15

Jette Undén
Lindängsvägen 8 

573 97 Tranås
jette.unden@telia.com

070-6525553
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Konstvärdar sökes
I Tranåsbygdens konstförening har vi ett trevligt gäng konstvärdar som ansvarar 
för att hålla vårt galleri öppet vid varje utställning. De vill gärna att några fler 
kommer till.

Uppgiften innebär att du får se vårt galleri från insidan, träffa våra besökare och 
oss övriga som arbetar aktivt på något sätt. Det är inte så att du förbinder dig att 
ställa upp särskilda tider långt i förväg utan all planering sker månad för månad. 
De som har tillfälle ställer då upp ett par timmar vid kommande utställning. 
Som ett tack och uppmuntran bjuder styrelsen också ibland in de som arbetar 
med olika uppgifter i föreningen till speciella aktiviteter. Den senaste skickades 
ut i november och det var då 56 personer som fick en inbjudan till julfest. 
Är det inte fantastiskt att vi har så många ideella krafter!

Vi bjuder nu in dig som känner för ett litet uppdrag i vår förening. Du behöver 
inte vara konstkännare! Denna kväll får du mer information om hur vårt galleri 
fungerar. Du får träffa våra konstvärdar och ställa frågor. Det blir också förhands-
visning av utställningen som börjar dagen därpå. Maria Bergqvist från Tranås 
som ställer ut kommer att närvara och vi bjuder på lite förtäring.

Välkommen torsdagen den 23 januari klockan 18.00!

Anmälan senast 20/1 till info@tranasbygdenkonstforening.se 
eller Anna-Lena Larsson Liljenberg 070-532 55 19

KONSTVÄRDSMÖTE
sm
öte



FÖRETAG SOM STÖDER VÅR VERKSAMHET!
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MEDARRANGÖR



Konstföreningen 
för alla
Tranåsbygdens Konstförenings ambition är att engagera 
och entusiasmera med utställningar av samtida konst, 
föreläsningar, kurser, studiebesök och resor. Vi strävar efter att 
alla med ett konstintresse ska känna sig välkomna till oss.

Medlemmar i Tranåsbygdens Konstförening:
 • Deltar i det årliga konstlotteriet.
 • Får 10% rabatt vid inköp av konst på våra utställningar.
 • Får 20% rabatt på inramningar hos Galleri Konstgården.
 • Har medlemspris på resor, kurser och föreläsningar. 
 
Medlemsavgiften är 225:- som betalas till vårt bankgirokonto.
    • Bankgiro 5707-3009  
    
Vill du engagera dig i konstföreningen, kontakta någon i styrelsen.

Ordförande Anna-Lena Larsson Liljenberg, 0140-150 82, 070 532 55 19
Vice ordf. Christer Walfridsson, 0140-530 22, 073 041 00 48
Sekreterare Inger Nilsson, 0140-31 10 88, 070 224 87 56
Kassör Ofelia Junglander, 073 513 73 36 

Tranåsbygdens Konstförening
Fritiof Nilsson Piratenhuset
Storgatan 48
573 32 Tranås

Våra öppettider för utställningar
Fredag, lördag, söndag kl. 11.00 - 15.00
Vernissage på fredagar kl. 17.00 - 19.00
E-post  info@tranasbygdenskonstforening.se
Hemsida  tranasbygdenskonstforening.se
Bankgiro 5707-3009

Vill du veta vad som händer i Tranåsbygdens konstförening?
Följ oss på Facebook och Instagram.

Vi är medlemmar i:


