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Stängningshelg på Fridhem 
25-27 oktober.

Eva Lönne på Tatis. 

Malmö Museums arkiv
Erik Jönssons målerier

Kick off för vårens utställning
14 nov

Julfest på Limhamns konsthall
14 december

Hej, Hoppas ni haft en bra som-
mar! Så här ser planerna ut 
just nu. bättre information om 
tider och platser kommer snart i 
separata mail. Ni som har egna 
idéer, tips och projekt kan väl 
bjuda in via facebook-gruppen.
Är ni inte med så skicka en för-
frågan, och gärna ett mail att ni 
gjort så om det dröjer. Den som 
inte har fb skickar info i mail till      
           klubben. 

      
 
 

 
 <3 Monix



Stängningshelg på Fridhem 25-27 oktober. 
Först till kvarn på 11 sovplatser. För den äkta kravlöse finns extra alternativ som verandasoffa och 
bastulave. Det går också generöst med lokaltrafik.
Vi tar upp båten och bryggan för vinterförvaring på land. Vattnet stängs av, kyl/frys töms och frostas 
av, skafferiet töms och mussäkras. Eventuella vinterbesökare kyler matvarorna på glasverandan, hissar 
vatten ur brunnen och använder gamla dasset, ända till våren är tillbaka på riktigt.
Anmäl till Monix via mail, Fb, messenger eller sms.

Eva Lönne- Erik Jönssons släkting kom förbi Fridhem en dag i somras. Hon bor i Lund men har 
sommarhus nära Näsum. Eva har fotografier och historier som kan vara spännande att ta del av för oss 
som trillat dit på historieskrivningen kring klubbens grundare. Vi tänkte i oktober om hon kan, ordna 
en träff på Ateljéföreningen Tatis i Lund.

Erik Jönssons målerier finns i Malmö museums arkiv. Vi tänkte knata dit och se dem. Vill du med?

Julfest 14 december på Limhamns konsthall. En lördag. Skriv upp det i almanackan. 
Boka av allt annat! Utsmyckad inbjudan kommer senare.

Utställning Limhamns konsthall 23 maj - 7 juni
En chans att träffas och planera, hur alla intresserade ska få plats vad vi kan tycka är roligt för oss i 
första hand. Jag skulle till exempel vilja det blir lite konstnärspresentationer. Kick off  14 november 
för intresserade att komma till utvald plats och planera. Plats meddelas senare.

Vi får ju in nya medlemmar ibland så nu kommer obligatorisk upprepning angående Fridhem: 
kl 10 den 2 januari börjar bokningarna för våren 2020. De mest attraktiva tiderna går den första 
halvtimmen. I outhyrda perioder kan det bli arbetsvistelser. Det är en extra möjlighet även för de som 
är nya eller ovana att komma på studiebesök utan att det kostar i hyra. Det arbete som blir gjort är en 
bonus för oss alla. Prioriteringslistan är lång. Vi är dock för få för att vara effektiva. Till våren hoppas 
vi att fler anmäler intresse så vi äntligen ska kunna samordna större insatser som att måla huset, bygga 
trädäck, fixa vattenkranar, rengöra brunnen, byta ut staketet, inreda vinden.... 
Det låter ju hemskt tungt, men vi har inte tvångstankar utan jobbar helst obekymrat och inspirerat när 
det blir möjligt. Roligast så. Inga sura miner för de som inte kan eller hinner. 
Såhär på hösten får större saker bero fram till våren av praktiska skäl.
Den som hyr får vara tålmodig med det primitiva anslaget. Det är trots allt naturen som är huvudnum-
ret. Vi fortsätter subventionera hyran för att alla ska ha råd att hyra Fridhem som ju var grundaren Erik 
Jönssons sommarresidens och är en donation till konstnärerna i klubben att ta del av. Tack vare de som 
lagt ner ideellt arbete genom åren, speciellt tack till Jan Harry, kan vi komma dit nu. Bilder kan hittas 
på hemsidan. Fliken Fridhem- klubbens gamla album.
 
Fridhem är inte till salu utan tillhör en stiftelse och kan inte säljas av klubben.

Låsta sidor på hemsidan skanskakonstnarsklubben.se öppnas med lösen: Matisse
Det finns en gammal test-hemsida som spökar med glömd lösen. Se till att rätt adress står i adressfältet

Nya medlemmar forskar bäst i klubbkunskap via mailen (fråga fröken), och idkar självinlärning via 
hemsidan: skanskakonstnarsklubben.se
Gamla beprövade medlemmar kan gärna utöka klubbens kunskapsbank med anekdoter och pekpinnar 
via samma mail, och i Face book-gruppen.


