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Postadress till Konstforum: c/o Vangbo, Gryningsvägen 6, 177 61 JÄRFÄLLA.
birgitta.vangbo@telia.com

Julfesten 2019

Medlemsavgiften betalas till Konstforum, plusgiro 360313-1. Årsavgiften är 250 kr, 200
för familjemedlem, 100 kr för ungdom

KONSTFORUMS STYRELSE 2019:

Erik Andersson, ordf, 08-580 349 71 mail:
eglandersson@bredband.net
Fredrik Forslind, sekr. 0730-87 80 14 mail:
fredrik.forslind@hotmail.com
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 eller 0703206505
HUSVÄRD JAKOBSSALEN
Ann-Mari Lindvall tel: 0739-94 78 89
UTSTÄLLNINGSSAMORDNARE:
Kristina Winander 076-3366814
HEMSIDAN:
www.jarfallakonstforum.se
Webmaster: Stefan Svennerby, tel se ovan!
cstefansve@gmail.com

KALENDER
16 – nov - Besök Gallery Weekend Stockholm 12.00
17 nov - ommöblering i Jakobssalen 12-15
23-24 nov – Utställning Aurora 12-16 Jakobssalen
25 nov – Besök Liljevalchs - Helene Billgren
27 nov – Inlämning Julsalongen 17-19 Jakobssalen
30 nov – Vernissage Julsalongen Jakobssalen
6 dec – Julfest 18.00 Jakobssalen
15 dec – Avhämtning verk Julsalong 16.00
16 jan – Idésprutarträff 18.00 Jakobssalen
Har ni något på gång? Tveka inte att skicka in
detta till fredrik.forslind@hotmail.com så tar vi
med det i bladet.

MEDLEMSBLADET
Fredrik Forslind (red) tel 0730878014.
fredrik.forslind@hotmail.com

__________________________________

Distributör: Gunilla Danielsson
tel: 580 32741

Frivilliga är välkomna den 17 november kl 12-15 för
att göra om i Jakobssalen. En fyrkantig
utställningshall ska skapas
m.h.a. rullväggarna, och tydliga
platser för olika möbler,
grafik, konstgruppen märkas

Manusstopp för nästa medlemsblad: 1 jan
Nya medlemmar: Barbro Piehl, Erik och
Josefina Ärlemalm

Ommöblering i Jakobssalen
17 nov

ut osv.

Välkomna!

Fredagen den 6 december kl. 18.00 är det
dags för vår årliga julfest!
Julfesten blir som vanligt ett stort knytkalas.
Ett buffébord dukas med alla de rätter och
tillbehör som deltagarna tar med sig.
1.

Ta alltså med dig något till
buffébordet – det finns mycket som
passar – julmat eller annat gott. Det
har hittills varje år blivit ett rikt
utbud och var och en har kunnat
komponera måltiden efter egna
preferenser.
2. Ta också med dig tallrik, glas,
bestick och något som du vill dricka
till maten. Och ...
3. Ta med dig en liten julklapp(för ca 50 :-) till
Tomtens säck. Vi hoppas nämligen att Tomten
kommer i år också.
Lotteri kommer att hållas under kvällen!
Anmälan till festen måste göras senast den 3
december
till Fredrik Forslind:
Tel 0730-878014
E-post:
fredrik.forslind@hotmail.com

Välkomna och God Jul!

Femtioårsfesten
Helgen den 27-29 september firades det i dagarna tre i
Jakobssalen. Järfälla Konstforum fyllde 50 år och det
firades med en jubileumsafton med god mat och dryck
samt musik för medlemmarna plus att vi höll utställning
för allmänheten. Ett stort TACK till alla som deltog i
firandet och på olika sätt bidrog till vårt jubileum! Som
synes på bilderna utbröt spontan dans under kvällen den
27:e vilket var mycket trevligt! Även vår hedersmedlem
Märta Pettersson förärades med blommor och höll ett
fint tal!

Pettersson förärades med
blommor och höll ett fint
tal!

___________________________________________

Till minne av
Märtha Hoflin och
Anita Kellström
Vi behöver förmedla att vi förlorat två kära vänner,
Märtha Hoflin och Anita Kellström, som båda avled i juni.
Märthas bestämda sammanhållande kraft och befriande
skratt har hållit ihop oss. Vi vände oss till Märthas goda
bildseende för att få råd. Vi saknar Anitas konkreta
inspiration och outtömliga idéer om motiv. Ständigt tog
hon med nya stilleben hemifrån. Tack vare Anita har
Konstforum fått förvalta kommunens värdefulla
grafkpress.
Vi sörjer och saknar våra kära vänner.

Octopuss

Aurora – Utställning 23-24 nov

Recept på kladdkakan från 50-årsfirandet!
Det var många som uppskattade den goda kladdkakan
från vår utställning och här kommer Anita Lundgrens
recept.

Välkommen till AURORAs vernissage!

Ingredienser
Receptet gäller för 14 bitar i springform
100 g smör
2½ dl strösocker
2 ägg
1 dl vetemjöl
3 msk kakao
1 tsk vaniljsocker
1 krm salt
Garnering:
florsocker

Lördagen den 23 november 2019 kl: 12.00

Utställningen pågår:

Lördag 23 november kl 12-16
Söndag 24 november kl 12-16
Elisabeth Bürén
Gun Bäckman
Marianne Kneczke
Marianne Lehnström
Roine Lovén
Anita Lundgren
Ingrid Rastedal
Maj-Britt Tiru

Plats: Järfälla Konstforums ateljéer,
Jakobsalen, Kommunhuset,
Jakobsberg

________________________________________________

Gör så här
1.

Sätt ugnen på 175°.

2.

Smält smöret i en kastrull. Lyft av kastrullen från
plattan.

3.

ingredienser så att allt blir väl blandat.
4.

5.

___________________________________________
Besök på Liljevalchs – Helene Billgren
Måndagen den 25/11 besöker vi Liljevalchs och utställningen av
Helene Billgren: Faran är över. Den visar upp en av Sveriges mest
obändiga och kreativa konstnärer i helfigur. Vi träffas utanför 11.00
för att deltaga i visningen 12.00 Efter visning tar vi en gemensam
fika för de som vill. Måndagar fri entré. På plats: Birgitta Vangbo

Häll smeten i en smord och bröad form med löstagbar

Onsdag den 27 november
17-19 är det dags att lämna in
verk till årets julsalong i
Jakobssalen, Jakobsberg.

Lämna minst två och högst tre verk, inget äldre än
fem år.
Alla tekniker är välkomna. Märk dina verk med
konstnärens namn, verkets titel, teknik och pris
(eller försäkringssumma om verket inte är till salu)
Verk som ska hängas på väggen skall vara försedda
med upphängningsanordning.
Deltagaravgift kr 50:Anteckna dig för vaktpass vid inlämningen!
Julsalongen invigs lördagen den 30 nov kl
12-16 och är öppen lördagar 12-16 och
söndagar 12-16
t o m den 15 december. Avhämtning av verk sker
kl.16 den 15 dec.

kant, ca 24 cm i diameter.

Visningen i riksdagshuset
Måndagen den 7/10 var vi 11 personer, som deltog i en intressant
konstvandring på Riksdagshuset. En trevlig och kunnig guide visade oss runt
i en och en halv timme. Ni som missade denna visning har möjlighet att själv
och utan kostnad deltaga en måndag kl. 18 och samlas utanför entrén på
Riksgatan 3. Kom gärna 17.30 för att få plats.

Rör ner socker och ägg, blanda väl. Rör ner övriga

Julsalongen

Grädda mitt i ugnen ca 15 min. Kakan blir låg med
ganska hård yta och lite kladdig i mitten.

6.

Låt kakan kallna. Pudra över florsocker. Servera med

Nästa idésprutarträff i
Jakobssalen den 16 jan

grädde eller glass och frukt.
________________________________________

Besök - Gallery weekend Stockholm
Lördagen den 16 november
besöker vi gallerierna i
Vasastan under Gallery
weekend. Vi möts kl. 12.00
vid Odenplans
pendeltågsstation utanför
entrén mot Vanadisplan.
Efter rundan tar vi en
gemensam fika för de som vill. På plats: Fredrik
Forslind

Nästa möte: torsdag 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

