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Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under året
Årets resultat

Ett underskott på 1444 kr mot 1237, beräknat

Medlemmar
Antalet medlemmar har under året varit 119. Ett särskilt medlemsvärvningslotteri har lockat några fler medlemmar men
vi vill gärna locka fler till vår förening.
Årets aktiviteter har varit:
Våren
Första aktivitet blev ett besök 1 april i bokhandeln i Mariefred där Johanna Sandberg med uppväxt i Mariefred visade
sin konst och berättade om sin verksamhet som konstterapeut och barnboksillustratör.
Skulpturvandring i Eskilstuna.
Den 27 april vandrade vi runt i Eskilstuna där Hans Lundén visade de många skulpturer som finns i staden. Inte bara
Carl Milles kända Guds Hand utan också bl a olympiske guldmedaljören Gustav Nordals Kraka och Richard Brixels
tidningsredaktör Johan Anton Selander. Efter visningen en kvällsmåltid på en eritreansk restaurang.
Vårterminen avslutades 23 maj med ett besök på Folksamskrapan på Södermalm i Stockholm. Vi vandrade under
Hans Lundéns guidning och tittade först på ”Haglunds pinne” och Helgalundsområdet innan Stig Karels tog över och
visade den rika konstsamlingen i huset som också är en ”arkitekturens pärla”
Harry Karlsson stipendiet tilldelades i Mariefreds skola Nora de Klonia och ett särskilt hederomnämnade fick Tilda
Thordmark. I Gripsholmsskolan gick stipendiet till Åsa Larsson och i Åkersskolan till Hannah Gustafsson.
Stipendierna, som vi anser vara viktiga för att stimulera intresset för konst bland de unga i vårt samhälle, möjliggörs
genom bidrag från stiftelsen Rekarne Sparbank.
Hösten inleddes med ett besök 28 september i Skulptören Erik Sands ateljé. Sonen Olof Sand visade med stor
entusiasm skisser och studier till de många framför allt kyrkliga verken med dopfuntar,sakrifix och den helt enastående
skulpturen Lurblåsarna. De flesta av de nöjda besökarna kom faktiskt från Nykvarn!

En dag i Pompeji var rubriken på föredraget som fotografenHans Thorwid höll på biblioteket i Mariefred 23 oktober.
Det intressanta föredraget om nyligen utförda utgrävningar i den romerska staden var ett samarbete med biblioteket.
Sista programpunkt för hösten blev Robert Vikströms mycket uppskattade föredrag om sin gudmor:
textilkonstnärinnan Agda Österberg. Det skedde på biblioteket i Mariefred. Robert Vikström är ordförande i vår
systerförening i Strängnäs.
Medlemsnytt har kommit ut med två nummer. Vi hoppas få in fler e-postadresser från medlemmarna för att nedbringa
portokostnaderna.
Vår lilla Informationsbroschyr finns bl a på biblioteket i Mariefred..
Glöm inte vår hemsida www.mariefredakerskonstforening.se
Till våren planeras bl a besök i Västerås och Riksdagshuset och Dramatiska Teatern i Stockholm. Mer information
kommer i vårens Medlemsnytt.
Styrelsen genom Hans Lundén

