
Medlemsavgift för skånska konstnärsklubbens medlemmar är prisvärda 250 kr och betalas 
in på PG 148436-9
Betalningsmottagare Skånska konstnärsklubben. Glöm inte ange Ditt namn och ”Årsavgift 
2016”.
(Var snäll och gör en tydlig anteckning  om betalning för egen del. om ni undrar senare.)

Medlemmar över 80 år betalar 0 kr

Önskar ni avstå meddelas sekretariat@skanskakonstnarsklubben.se

Betala 2016
medlem 2016

Skånska konstnärsklubben



Tack för det här året och Gott nytt!  
 
Skånska konstnärsklubben lever och frodas.
Det har varit fortsatt fokus på Fridhem, där det händer en del. Det har byggts på en 
friliggande vattenklosett, något som varit på tal i ett antal år. Till sommaren borde den bara klar! 
Vi har däremot inte varit nog många för att bygga ny brygga än. Vi vill också göra ett utekök och 
inreda mer sovplatser till vinden. Några fönster behöver en ommålning. Bara roligt jobb men vi 
kan bli fler som gör det.

Vi behöver fler medlemmar! Stugan är en fantastisk tillgång, men den behöver omvårdnad och 
lite fler som vill vara där. Inget arbetskrav, men det vore väldigt roligt om fler vill ansluta till 
arbetshelger och gemensamma saker som händer där. Många roliga idéer kommer upp, tokiga, 
praktiska och geniala idéer. Det finns plats för både ensamvargar och leksugna, barn och gamla. 

För den som vill kan stugan hyras solo för bara sig och de sina för nätta 1600 kr per vecka. 
Observera att bokningen börjar 2 januari kl 12.  
Men ta det lugnt, det brukar finnas gott om tider för den som inte måste passa in en speciell vec-
ka.

Somliga hyr tillsammans några veckor och välkomnar besökare. Då kan speciellt ni nyrekry-
terade passa på att komma förbi och känna in atmosfären. Det behövs bara lite dialog och öp-
penhet. (och lite mutor till middagsbordet.)

Ta gärna egna initiativ till klubben. Bjud in till möten eller vad som helst där ni befinner er. Vi är i 
grunden en lat förening som bara vill ta det lugnt och ha det bra. Anslut gärna till det elementära. 
Ordförande Lilian med team hoppas att livet kring Fridhem och klubben ska blomstra och ge er 
skånska konstnärer guldkant på tilvaron. 

Vi älskar gamla skrönor och berättelser från klubben! Ni äldre medlemmar kanske har något att 
bjuda på? 

Det vore toppen med en lokal i Malmö där vi kan göra kortare utställningar, mötas och skrocka. 
Håll utkik efter och tipsa sekretariatet om mindre köpeslokaler!

Detta kan ni se mer om på hemsidan: skanskakonstnarsklubben.se
Sommarens Picknickar. 
Midsommar på Fridhem.
Öppningshelg, arbetsvecka och stängningshelg på Fridhem.
Julfesten på TATIS. 
Idylliskt bonusmaterial.

Skånska konstnärsklubbens utskick är ganska långt från Grönköpings veckoblad, var är satiren? 
Ni kan gärna maila bidrag till sekretariatet. Kanske vi skulle ha en liten satirtecknartävling? Mer 
vänlig galenskap kan behövas, speciellt i en annars så kravlös konstnärsklubb.

Efter bästa förmåga/ Sekretariatets Monix.
Maila allt, utställningstips och tankar, till; sekretariatet@skanskakonstnarsklubben.se



    medlemsblad nr 23

Ansök till Greta och Sigfrid Turéns och Inga Och Tage Nilssons konstnärsstipendier!

Greta och Sigfrid Turéns Stipendiefond delar ut stipendium till en ung konstnär.
Sökande skall vara under 30 år, född eller bosatt sedan tio år i Skåne.

Inga och Tage E. Nilssons stipendiefond delar ut stipendium till konstnär, ej under 50 år som 
arbetar i det traditionella konstskapandet. Målare, tecknare, orginalgrafiker, skulptör, eller kon-
stnärlig textil bild. Sjuka och behövande konstnärer skall komma i särskild omtanke.

Meritlista, personbevis, foto på 5 representativa verk och gärna , adress till hemsida, skall 
skickas till Skk sekretariatet att; Monix Sjölin, Sturegatan 18 211 50 Malmö  
Frågor om detta besvaras via: sekretariat@skanskakonstnarsklubben.se

Nästa ansökningstid; före den 1 mars 2016
Utdelning sker vid Skånska konstnärsklubbens årsmöte den 18 mars

Blir antalet ansökningar för få kan utdelningen komma att skjutas till året därpå.

Nya nyheter !!

Årsmöte kl 18.00 18 mars 2016. Klubben bjuder på lätt förtäring.
Stipendieutdelning. Platsinfo kommer senare.

Arbetsvecka på Fridhem v.16. Det går såklart bra att komma även enstaka dagar mel-
lan 18-24:e. april. Önskas samåkning i bil, och önskas boka sovplats så var ute i god tid. 
Viktigt att boka plats bara om du säkert kommer. 11 st bäddar finns. Vinden kan inredas för 
extra sängar men var beredd att jobba för det. Vi behöver också fler madrasser. Den som 
har redskap verktyg & maskiner får gärna ta med lite. 

Midsommar firar vi ihop på Fridhem. plats bokas på förhand.

Mer om bokning av stugan står på hemsidan, Bokningstart 2 jan kl 12! Betalning görs in-
nan 1 maj. Läs på!  Se fliken “Fridhem-Boka “ Lösen:  Matisse med stort M. 
Bokas hos Lilian tel 070-972 21 47

STIPENDIER !

ÅRSMÖTE!

FRIDHEM!


