Höststängning helgen v.43 23-25 oktober.

MEDLEMSBLAD NR 22 OKTOBER 2015
Viktiga Nyheter.
Hej medlem!
Vi jobbar på att kunna presentera händelser för hösten med samtal om konst, konstnärskap och klubbens historia m.m. men går ibland bet på att få tider och tillgång till lokal i
hamn. Vi kommer då att med kortare varsel göra utskick vartefter det går i lås.

Redo för samtal är Hans Janstad 20:e November kl 19.
Höststängning
v.43 21,
23-25
oktober.
Galleri Rostrum. helgen
Västergatan
Malmö.
öppet från 18. Med förfriskningar & snacks. Välkomna! Fri entré förstås.

Dessa och detta hoppas vi snart ha ordnat upp, Info om det kommer senare
Tamara de Laval. Om projektet “Dold konst”
Jon Åkerlind. Skroderar fritt om Fridhems topphändelser från förr.
Avantgardeadvent: Pyssel för jultidsinnovation och för tvivlare. Med glögg och kaka.
Vi skulle gärna haft en permanent lokal för samtal, samkväm och salta historier, men i väntan på det har ju Tatis i Lund ett strålande program där vi självklart är inbjudna.
Föranmälan och inträde kan vara aktuellt. www.tatis.nu
Det finns info även på vår hemsida: skanskakonstnarsklubben.se

Skånska konstnärsklubbens Julfest på Tatis 12 december!
För den som vill delta i julklappsbyte medtages egenhändigt tillverkad konstjulklapp.
Inträde 50 kr, Anmälan innan 30 nov. Knytkalas. Ta med egentillverkad julemat med lite
extra att dela på, och dricka. Litet kök för uppvärmning finns.
Öl finns till försäljning. Mer om vad som väntas kommer upp på hemsidan.
Stora Gråbrödersgatan 22. våning 2 i Lund.
OSA till agneta@agnetasofiadotter.com
telefon: 0738-468110

Höststängning helgen v.43. 23-25 oktober.
Nu är det dags att tömma pumpen på vatten! Vi åker till Fridhem och gör en sista insats 		
innan vinterdvalan. Vi hugger ved och får kanske upp panelen på toalettbygget. 			
Arbetsvilliga efterlyses men även klena kan ansluta. Ett utmärkt tillfälle att komma ut 		
en helg eller bara över en dag.
Vi samordnar bilar så körkortslösa kan få plats.
Sovplatser bokas på sekretariat@skanskakonstnarsklubben.se
Frågor besvaras och förmedlas på samma adress.

Redo för en donation?
Har du vedklyv, motorsågsutrustning, cykel, fräscha madrasser, eller byggmaterial som
bara tar plats i dina förråd? Något som passar att skänka eller utlåna till klubbens vård av
Fridhem? Där finns inte plats till förvaring av grejer vi inte använder, men är det i sammanhanget attraktivt och användbart kan vi spara in på klubbens tillgångar samtidigt göra det
ännu bättre för alla som vistas där.

Fridhem kallar!
Vill du bygga röja eller klyva ved är du mer än välkommen med i arbetslaget.
Boka stuga sommaren 2016 går för sig från 2 januari kl 10. Information kring bokning finns
på hemsidan uppe i menyn: Fridhem-Boka

Skriv upp! Vårens Underhåll av Fridhem v.16. 18-24:e april.
Hemsidan: skanskakonstnarsklubben.se

/passord Matisse (stort M)

Medlemsavgift 2016 för skånska konstnärsklubbens medlemmar är 250 kr och betalas in
på PG 148436-9
Betalningsmottagare Skånska konstnärsklubben.
Glöm inte ange Ditt namn och ”Årsavgift 2016”.
Glöm inte själv notera att du betalt så slipper administrationen onödigt arbete.
Du som fyllt 80 betalar ingen årsavgift.
			sekretariat@skanskakonstnarsklubben.se

Ta för vana att titta in på skanskakonstnarsklubben.se för uppdatering.

