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birgitta.vangbo@telia.com
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KONSTFORUMS STYRELSE 2018:

Erik Andersson, ordf, 08-580 349 71
Fredrik Forslind, sekr. 0730-87 80 14
Anita Lundgren 070-7697257
Kristina Winander 076-3366814
Ewa Gustafsson Hållén, 073-6970 855
Stefan Svennerby, webmaster,08-580 117 42
Per Sundström, kassör 0707-22 25 75
Birgitta Vangbo, adjungerad kassör, 08-580
370 68)
HUSVÄRD JAKOBSSALEN
Ann-Mari Lindvall tel: 0739-94 78 89
UTSTÄLLNINGSSAMORDNARE:
utställningssamordnare för vår nya lokal är
inte fastställd ännu Vi söker en grupp som kan
ta på sig detta, vänligen kontakta styrelsen.
HEMSIDAN:
www.jarfallakonstforum.se
Webmaster: Stefan Svennerby, tel se ovan!
cstefansve@gmail.com
MEDLEMSBLADET
Fredrik Forslind (red) tel 0730878014.
fredrik.forslind@hotmail.com
Distributör: Gunilla Danielsson
tel: 580 32741
Manusstopp för nästa medlemsblad: 17 feb
Nya medlemmar:

Påminnelse - Nästa
idésprutarträff i Jakobssalen
den 16/1

KALENDER
12-13 jan – Utställning Jakobssalen,
Maria Jara kl. 12-16
16 jan – Idésprutarträff 18-20 Jakobssalen
16 jan – Visning av konsten på centralen 14.00
29 mars – Årsmöte 18.00
13-14 apr – Utställning Jakobssalen Lunagruppen
Har ni något på gång? Tveka inte att skicka in
detta till fredrik.forslind@hotmail.com så tar vi
med det i bladet.
___________________________________

Lunagruppen söker nya medlemmar!
Vi i Lunagruppen trivs bra ihop och har trevligt
tillsammans. Vi tycker däremot att vi är så få och
skulle gärna välkomna fler deltagare.
Vi träffas på måndagar kl 13 och kan måla framtill
kl 18.
Kontakta gärna
Margareta Arvidsson tel.nr 076-5830333
margareta.arvidsson@leardata.se
Monica Nagle te.nr 073-9397052
mobi@comhem.se

Nästa möte: onsdagen 16 jan kl 18.00 i
Jakobssalen, Jakobsberg.
Välkomna till nästa möte där vi inbjuder alla
medlemmar att komma förbi och diskutera
aktiviteter att genomföra i föreningen!
Har någon ett bra förslag men inte kan komma på
mötet så maila gärna till
margareta.arvidsson@leardata.se eller
annmari.lindvall@gmail.com
_______________________________________

Tips - Konstforums bibliotek
Har ni vägarna förbi Jakobssalen så kika
gärna in bakom skjutväggarna där vårt
bibliotek finns på plats.
Under åren har
medlemmar skänkt
böcker om konst till
Konstforum.
Anders Folkeson och Kerstin Carlén
genomförde den första inventeringen och
katalogiseringen och vår eminenta Marianne
Lehnström har slutfört den för en tid sedan.
Vi vill gärna att någon medlem ansvarar för
biblioteket så skulle du tycka att det vore
roligt så är du välkommen att kontakta
styrelsen eller Marianne för mer info!

Visning – Konsten på
Centralstationen
Välkommen till ett besök på Centralen där vi blir
guidade och visade vad det finns för konst på
centralstationenHöjdpunkten är att vi får se den
Kungliga väntsalen
och drottningens
rum och toalett.
Sker bara för
vissa
utvalda dessutom
till ingen kostnad
Arrangemanget
sker den 16
januari klockan
14:00 och vi
samlas en kvart
tidigare vid
ringen i
centralhallen.
Vi har ett begränsat antal platser om ca 20
personer så häng på låset.
Anmälan till Fredrik Forslind tel 073-087 80 14
eller fredrik.forslind@hotmail.com senast 14
januari. Vid många anmälda kan vi nog anordna
ytterligare en visning under året.

Fotogruppen tar ”time-out”
Fotogruppen fortsätter sin verksamhet 2019 på sparlåga.
För närvarande finns det inte någon som är beredd att
efterträda Marianne Kneczke som kontaktperson och
ledare för fotogruppen.
Det finns dock i gruppen ett intresse av att medverka
med bilder i en fotoutställning i början av 2019 på.
Jan Hjort undersöker därför möjligheterna för att
genomföra en sådan utställning på ungefär samma sätt
som under tidigare år.

Kort om Maria Jara
November 1978 när Maria var 26 år gammal satte hon sig med mig på ett flygplan till Sverige.
Min pappa hade kommit 6 månader innan när han flydde från Chiles diktatur.
Vi kom först till Solna kommun där vi bodde en tid hos pappas kusin. Men strax därefter fick vi en
lägenhet på Söderhöjden i Jakobsberg. Sedan dess har mamma alltid bott i Järfälla kommun.
Hon utbildade sig till barnskötare och jobbade som ”Dagmamma”.
Maria älskade sina barn och blev en väldig eftertraktad och älskad dagmamma…
Mamma har fortfarande gruppfotot på barnen upphängd på sin vägg hemma…
Maria fick intresse för konst och målning på senare år tack vare en väninna, Isabel Marshall,
som också målade och var en mycket duktig konstnär.
Det var hon som lärde min mamma att måla och dem träffades ofta hos Isabel för att ha egentid
tillsammans och njuta av konsten.
Febr 1994 när Maria var 42 år gammal fick hon fruktansvärda smärtor i huvudet och läkarna kunde
senare konstatera att hon hade 2 st stora aneurysmer i hjärnan.
Första operationen medgav komplikationer och drabbades då av en stroke som gjorde henne förlamad
på hela vänster sida. Det tog henne 2 år att komma tillbaka och eftersom hon hade en aneurysm till var
hon tvungen att opereras igen, 1996, fick hon ytterligare en stroke och detta gjorde att hon inte
längre hadetal /sväljförmågan kvar.
Sedan dess är hon nästan bara sängliggande och har personliga assistenter som tar hand om henne
dygnet runt.
Fast hon har dagliga smärtor och bara högerhanden som fungerar någorlunda, stoppar det inte henne
att måla tavlor.
Nu är mamma 66 år och hennes största önskan var att någon gång kunna ha en egen utställning, det är
inte många tavlor men dem är verkligen gjorda med mycket kärlek och stor ansträngning...
Hennes vernissage heter " Livet går vidare"
Hon vill visa oljetavlor före och efter operationerna

