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       Anmäl dig genast till
    Festligt Knytkalas!!

Julfest 2017 
   tis19 dec kl 18-24
     på Galleri Rostrum, Västergatan 21 i Malmö.

      Alla tar med lite julmat som bidrag  
        till  buffébordet. 
        Alla tar med sin egen dryck
        Den som vill delta i julklappsbytet tar med  
           egentillverkad konstjulklapp

     Stanna länge eller en kort stund. Kom ny som     
     gammal medlem så klubben hålls levande. 
     
   Anmäl/OSA enklast till Sekretariatets mail. 
  Eller prova ringa Jenny eller Monix om det känns bättre. 

Hej medlem! Påminner och upplyser om vad som kommer. Det tillkommer nya med-
lemmar så lite allmän info upprepas. Sätt igång! Osa till julfest genast! 
Sedan får ni vila till strax efter nyår, då blir det bråttom med bokning för de som vill 
välja veckor att hyra på Fridhem. Efter det kan ni betala årsavgift och söka stipendier.
På hemsidan står allt: skanskakonstnarsklubben.se 

Juliga nyheter

Ett vänligt alternativ



Hemsidan skanskakonstnarsklubben.se har några sidor låsta för bara medlemmar. 
Där är lösen Matisse. 
Medlemmar som har facebook kan göra inlägg i fb-gruppen om egna utställningar, tipsa, diskutera 
och föreslå sånt som har något med klubben att göra. Dela gärna egna bilder från Fridhem eller 
om ni har annat som kan flaggas för klubben. 

Maila sekretariatet@skanskakonstnarsklubben kan en också göra om lite av varje.

Boka Fridhem
Från 2 januari från kl 10.00 kan veckor bokas för sommaren på Fridhem. 1 vecka per medlem, 
Den ska vara betald senast 1 maj annars går den ut som ledig igen. 
1600 kr/vecka.  
Läs på mer på hemsidan. Under “boka”-fliken under “Fridhem” i toppraden.
Läs även “Du som hyr” 

För den som inte räds men gärna gläds åt sällskap är det möjligt att åka och arbeta under icke 
uthyrd tid. Allt jobb delas på frivilliga själars vilja till naturliv och husförbättring.
Helst ska vi komma överens om vad som behöver åtgärdas, i vilken ordning, och göra ge-
mensamma insatser. Men vi är inte riktigt där än, så bara man kommunicerar öppet om det och 
inte kalkylerar med att vara ensam på gården går det i regel bra att åka själv och utföra något 
efter lust och förmåga. 

Den som är oinvigd i Fridhems hemligheter kan gärna kontakta mig, Monix. 
för studiebesök t.ex. med eller utan övernattning, när det passar (till våren).  Det är att föredra att 
en ser på plats hur saker fungerar, och vi vill så gärna att ni som är nyfikna kommer er dit.

Hyran subventioneras. Dvs vi tar från ett konto för att täcka upp ett annat, bara för att kunna hålla 
Fridhem tillgängligt för de som behöver det som mest och för att det inte ska stå för tomt. 
Att vara där en helg outhyrda helveckor (vår/höst) kostar halv veckohyra.  

Vi vill gärna ha mer av småmöten och sammanhang, utan stress och press med arrangemang-
sprocedurer. En liten inbjudan där lokalen är ens ateljé eller utställning kan vem som helst göra. 
Vi hoppas på medlemsinitiativ med det! 

Stipendier delas ut till årsmötet i slutet av mars. Information finns på hemsidan och det kommer 
enskilt utskick när det närmar sig ansökningstid.

Faktaruta för ny eller glömsk



Efter årsskiftet-mars

 Håll i hatten! Nu är det snart dags att
 betala årsavgift! 250 kr för år 2018.

 Skånska konstnärsklubben
 PG 148436-9
 Glöm inte ange: 
 Ditt namn och ”Årsavgift 2018”.
 

 Notera din insättning väl i händelse
 vi skickar påminnelser. 

 

   

i 

Skånska konstnärsklubben      

                       2018

Medlem



Snälla kom på 
julfest!!

O.S.A 19:e december
sekretariat@skanskakonstnarsklubben.se

Jul

Kontakt Monix: 0731519232


