medlemsblad nr 24
Hej och god höst!
Först en brådskande information; Tatis har ett event redan 15 oktober. För att ni inte ska missa något i
framtiden gå in på Tatis egen hemsida, gilla Tatis facebook-sida, Om möjligt be om mail-uppdateringar.
Tatis gör ett stort jobb med sina föredrag, så visa uppskattning genom att vara nyfikna och gå på det
som verkar intressant för er.
Klubbens sekretariat kan inte svara på frågor om Tatis men tycker ni ska passa på när där sker något.
Agneta Sofiadotter är verksamhetsansvarig på Tatis.
På hemsidan skanskakonstnarsklubben.se läggs allt aktuellt, tillgängligt material upp.
Det behövs inte lösenord för att se det löpande på hemsidan. Några sidor är låsta med *Matisse* som
lösen för medlemmar. Styrelsen har sitt eget lösenord till fliken “styrelsen”
Är det fortfarande problem med att se hemsidan för somliga, försök med att skriva in adressen för
hand utan att trycka på länken i mailen. Ingen administration på hemsidan är öppen för medlemmar,
än så länge.
“The sacred in Art” saturday 15/10 at Tatis 18.30 with operasinger Ellinor Schuller improvising to
the art of Agneta Sofiadotter and scientist in theoretical physics Per Östborn talking about creativity
and methaphysic and Agneta Sofiadotter talking about the sacred aspect of creating art
Vi hade tänkt ett medlemsmöte, men nu verkar inte logistiken gått ihop, så vi skjuter på det en stund.
Alltså inget planeras f.n till 22 oktober.
STÄNGNINGSHELG PÅ FRIDHEM!
28-30 oktober. Anmäl behov av sovplats. Först till kvarn. Lördagen blir en ren arbetsdag med sikte på
att såga och klyva ved.
Vattnet ska stängas och rören och toa ska tömmas på vatten. Den som önskar vara där i perioden
fram till våröppningen får räkna med att fiska vatten ur brunnen och sköta somligt annat med försiktighet. Ingen tömning av sopor förrän mitten av maj, allt skräp måste tas med när man åker.
Har du motorsåg eller andra nyttiga redskap? Ta med och kom på stängningshelg! Glöm inte
sängkläder och handduk.
JULFEST PÅ TATIS
Den 17 december. Ta med julemat till knytis och en konst-julklapp om du vill få klapp tillbaka.
Framåt småtimmarna blir vi tokiga och dansar utan regler. Innan dess hinner vi civiliserat äta umgås,
leka, sjunga och lyssna på riktig sjönsång. För några av oss är det här en höjdpunkt som rekommenderas varmt.
Invitation kommer senare i ett eget mail för anmälningsinfo.
Kubben är medlemmarnas fria tillgång. Ta en chans till upptåg, eller intellektuella samtal om det passar bättre. Bjud in till ateljé, bilda en bokcirkel eller, skaffa utflyktssällskap.
maila gärna sekretariat@skanskakonstnarsklubben.se
För att följa utvecklingen titta till skanskakonstnarsklubben.se

Maila sekretariat@skanskakonstnarsklubben.se
Frågor, idéförslag, bilder och anekdoter i klubbens intresse.

Fridhem
Var med och bygg, låna ut verktyg och maskiner, skänk en cykel, skottkärra eller annat nyttigt.
Fridhem hör till alla medlemmar
Vill du dit men inte kan jobba eller stanna över natten kanske vi kan hitta ett sätt att ordna en
utflyktdag i vår. Mer av människor och händelser vore bra.
Och fler ensamvargar som vill hyra hela veckor nästa sommar vill vi ha.

Facebook-gruppen Skånska konstnärsklubben Finns för lite spontanare infall. Gå med om du har
fb. sekretariatet har svårt att hålla koll på vilka medlemmar som hittats och lagts till. Allt viktigt
hamnar på hemsidan för den som avstår sociala medier.

Det går att få medlemsbladet i brevlådan för den som inte har dator. Brev har gått ut till de som
inte anmält mailadress, ingen har responderat men om någon har kontakt med medlem som
uttryckligen vill ha bladet i lådan kan ni maila sekretariatet. adress längst upp.

