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Nu kan vi summera hösten och konstatera att våra medlemmar och andra 
har kommit tillbaka efter pandemin. Våra arrangemang har varit välbesökta. 
Glada skratt och trevliga samtal har återigen fyllt vårt galleri. Det har märkts 
att människor längtat efter dessa möten.

Det blåser snålt över jordklotet nu. Det finns mörka krafter som lurar i vår 
närhet och vill nedprioritera konst och kultur och även det fria ordet och  
vår yttrandefrihet. Demokratin som vi i vårt land byggt upp under lång tid  
är ingen självklarhet, det är något som vi som individer behöver aktivera,  
ta i anspråk och bygga. I Sverige har det funnits en djupt rotad förståelse 
för att kulturen är en given del av det demokratiska samhället. Där tankar 
formuleras, där det finns utrymme för våra känslor och upplevelser att vara 
människa. En människosyn som accepterar människan i både sin skörhet och 
styrka. Låt oss alla hjälpas åt så detta synsätt bevaras. I Tranåsbygdens konst-
förenings lokal ska det vara högt i tak, alla tankar och diskussioner är tillåtna. 
Och, tänk framförallt på att inte låta tystnaden råda.

Under hösten har ett antal medlemmar varit på resa till Oslo. Titta gärna  
på vår hemsida där du ser några platser vi besökte. Låt dig där inspireras  
till vårens resa som i år kommer att gå till Sveriges framsida, åtminstone  
om man frågar göteborgarna. 

Styrelsen önskar, genom mig som ordförande, en riktigt God Fortsättning  
på det nya året och hälsar dig välkommen till vårens verksamhet.

Anna-Lena Larsson Liljenberg

Tranås januari 2023
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Januari

27
Fredag

Vernissage
 
Leif Liljeblad, Olja, akvarell och litografi
Vernissage kl 17.00 - 19.00
Utställningen pågår 27/1 - 12/2

Vårens program i Piratenhuset 2023

Mars    

3
Fredag

Vernissage
Erling Gustafsson, Paper Art
Vernissage kl 17.00 - 19.00
Utställningen pågår 3/3 - 19/3

Sida 
6

Sida 
4

Februari

26
Söndag

Föreläsning  Winfried Baier berättar om sitt  
 traditionsrika hantverksyrke
 Kl. 16.00

Sida 
5

Maj

6 
Lördag

Konstresa Sida 
12-13

Kulturupplevelser i Göteborg 
mellan kl 07.00 - 21.00
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Sida 
8-9

Mars   

26
Söndag

Årsmöte och ”Vad är vitsen med  
vårt läns museum ”av Johan Gärskog    
Kl.15.00

Konstcafé Sida 
11

April

22
Lördag

Konstcafé med föreläsning av
Karin Sjögren  
Kl. 11.00 - 15.00

Vernissage Sida
10

April

14
Fredag

Karin Sjögren, Textil, akryl, struktur 
Vernissage kl 17.00 - 19.00
Utställningen pågår 14/4 - 30/4

Årsmöte
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Leif Liljeblad - olja  
akvarell och litografi.

Leifs Liljeblads inspirations-
källa är vår fantastiska natur 
och det är oftast ljuset som ger 
honom en idé till en målning. 
Ett ljus som han försöker måla 
in för att skapa stämning och 
djup i målningen.

Vernissage 27 januari kl 17.00 - 19.00
Utställningen pågår 27/1 - 12/2
Öppet fredag, lördag och söndag 11.00-15.00

Naturen som motiv
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Föreläsning

Den 26 februari kl.16.00 berättar glaskonstnär  
Winfried Baier om sitt traditionsrika hantverksyrke.

Att skapa konstverk med färgat glas och värna om  
blyinfattade glasmålningar i sakrala byggnader.

 Lokal: Piratenhuset, Storgatan 48
  Anmälan och betalning senast måndag 20 februari till:
 melin.catarina@gmail.com  / tel 070 36 13 922   

Avgift 100:- betalas med Swish 1230252171 eller Bg 5707-3009
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Paper Art

Erling Gustafsson  - Att skapa med ett material 
som har en inneboende skönhet.

För Erling Gustafsson har utgångsläget varit att skapa bilder 
och skulpturer som bygger på enkelhet. Efter att ha arbetat 
med pappret som material under många år och lärt känna 
dess inre väsen och styrka kan han nu läsa de egenskaper 
materialet har i sina olika former. 

Vernissage 3 mars kl 17.00 - 19.00
Utställningen pågår 3/3 - 19/3
Öppet fredag, lördag och söndag 11.00-15.00
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Medlemslotteriet
Varje höst har vi utlottning i medlemslotteriet. Som medlem i 
föreningen har du chans att vinna ett konstverk.

Stort Grattis till årets vinnare! 
1. Monica Källner
2. Bodil Grahn
3. Kirstine Packalén
4. Lill-Britt Sonnert
5. Robert Carlin
6. Ulla Blennborn
7. Mikael Axelsson
8. Trude Boltes

Vi ber alla er medlemmar att ange/uppdatera e-post så  
att vi kan hålla er informerade om allt som händer i föreningen.  

Kontakta Anna Samsson: anna@samsonfast.se, 070 113 65 13

Fina ord från den glada  
vinnaren Peter Nilsson

Jag ber att ännu en gång få 
tacka för den fina vinsten i årets 
medlemslotteri! Den härliga 
kudden låg högt på önskelistan 
redan från början. Allt i paketet 
är så väl avstämt både i form 
och färg och fantasi. Roligt även 
att se glasstaven och tavlan 
Hopp, båda med hög kvalitet.  
Ni som har valt har gjort ett  
fint arbete.

Mikael Axelsson hämtar 
sin vinst i medlemslotteriet 
tillsammans med barn-
barnet Hilma Eriksson.

9. Bernt Dahlgren
10. Peter Nilsson
11. Ingemar Fasth
12. Kristina Creutz
13. Liselott Olsson
14. Per-Ove Magg
15. Birgit Starby
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Kallelse till Årsmöte 
Sedvanliga årsmötespunkter kommer att behandlas. 

Vi erinrar om att valberedningen vid förra årsmötet framförde 
önskemål om att föreningsmedlemmarna i programbladet ska 
uppmanas att nominera styrelsemedlemmar, vilket vi nu påminner 
om!  Valberedningen består av Inger Hernstål, Inger Uddfolk och 
Inga Fingal, med Inger Hernstål som sammankallande.  
(hernstal@hotmail.com, 070-6638593)

Efter årsmötet ca. kl. 16.00 
kommer Jönköpings läns 
museichef, Johan Gärskog.
att förklara 
”Vad är vitsen med vårt länsmuseum”

 Lokal: Piratenhuset, Storgatan 48
 Anmälan senast fredag 17 mars till info@tranasbygdenkonstforening.se
 eller till Inger Nilsson 070 22 48 756 
 Piratenbakelse 50:- betalas kontant eller med Swish 1230252171
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Årsmöte 2023

    
Föredragningslista 

1. Årsmötet öppnas

2. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning

3. Godkännande av dagordning

4. Val av ordförande för årsmötet

5. Val av sekreterare för årsmötet

6. Val av två justerare, tillika rösträknare

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2022

8. Ekonomisk redovisning för år 2022

9. Revisionsberättelse

10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt hur årets resultat 
ska hanteras

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2022

12. Fastställande av medlemsavgift för år 2024.
Styrelsen föreslår ökad medlemsavgift år 2024 från 225 kr till 250 kr,              
p.g.a. prisökningar och inflation.
Medlemsavgiften har varit oförändrad sedan verksamhetsåret 2016.

13. Val av styrelse
a. Ordförande för ett år
b. Styrelseledamöter för ett eller två år

14. Val av två revisorer och en ersättare för ett år

15. Val av valberedning för ett år, tre personer varav en sammankallande

16. Övriga ärenden

17. Årsmötets avslutning
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Förgänglighet och skönhet i måleri och textil

Karin Sjögren - textil, måleri i tempera, akryl, 
torrpastell och struktur. 

Vernissage 14 april kl 17.00 - 19.00
Utställningen pågår 14/4 - 30/4
Öppet fredag, lördag och söndag 11.00-15.00

I måleriet arbetar Karin Sjögren främst med struktur, där 
material från naturens förgänglighet och dess skönhet 
får ta ny form och nytt uttryck. I det textila arbetar hon till 
större delen med filtad ull och lin.
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Lokal: Piratenhuset, Storgatan 48
Ingen anmälan behövs

lördag 22 april  kl.11.00 - 15.00

Konstcafé 

Konstcafé med Piratenbakelse kl. 11.00-15.00. 
Karin Sjögren finns på plats hela dagen  
och kl. 12.00 berättar hon om Vedic Art.

På 90-talet kom hon i kontakt med metoden och lärde 
känna Curt Källman, dess grundare. Denna handlar om 
att hitta ett kravlöst sätt att uttrycka sig på målarduken. 
Karin kände efter att hon lärt sig detta att hennes 
skapande fick ett nytt uttryck, fritt från logik och tänkande, 
istället kom det att handla mer om en lek med färg och 
form.

Karin är född och uppvuxen i Bruzaholm där hon även är 
verksam och har sin ateljé. Skapandet i någon form har alltid 
varit en stor del av hennes liv och inspirationen kommer 
från naturen.



Konstresa till Göteborg

Välkommen med på en dagstur  
— fylld med konst och kulturupplevelser! 

På bussresan från Tranås till Göteborg står morgonfika uppdukat 
för oss i Orangeriet på ”Bruket i Wiared.”
Götaplatsen är Göteborgs kulturcentrum. Här besöker vi Göteborgs 
Konstmuseum som har en samling av internationell klass med 
verk av mästare som Rembrandt, van Gogh och Picasso.  
Under en guidad visning får vi se målningar från 1400-talet 
fram till nutid. 
I Hagakvarteren äter vi lunch på en trevlig fiskrestaurang.  
Därefter tar amfibiebussen Ocean Bus oss på en rundtur på 
gatorna i stadskärnan och en liten sväng på Göta Älv.  
Vi avslutar vår Göteborgsvisit på Stadsmuseet i Ostindiska 
huset. Där visas en utställning om Augusta Lundin som1867 
öppnade Sveriges första modehus och skapade kreationer för 
kulturpersoner och kungligheter.  
På hemvägen gör vi ett uppehåll 
i Ulricehamn för att äta en god 
kvällsmåltid på 
restaurang ”Emma å Andreas”. 
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Konstresa till Göteborg

Avresa från Parkhallen i Tranås 07.00. Hemkomst 21.00
Pris per person: Medlem 1 700 kr och icke medlem 2 000 kr. 
(med reservation för ev. prisökningar.) 
Platserna är begränsade till 35 pers. Medlemmar har förtur  
och övriga är välkomna i mån av plats.                                                               
I resans pris ingår f-m kaffe, lunch och kvällsmåltid med vatten/
alkoholfri öl och kaffe, entré och guidning på Konstmuseet, 
entré till Stadsmuseet samt sightseeing med Ocean Bus.

Resegruppen 

 Kontaktpersoner: Jan-Olov Melin 070 51 66 315   
       Inger Nilsson 070 22 48 756 & Ulla Lingmerth 070 39 58 987

Välkommen med er anmälan 
som är bindande senast den 31 mars 2023 

till: info@tranasbygdenskonstforening.se 
eller om E-post saknas, Inger Nilsson tel. 070-22 48 756. 

Uppge ev. specialkost. 
Inbetalning sker först efter mottagen resebekräftelse.

Lördagen den 6 maj.
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Tack för ett bra samarbete!

Konstföreningens varma tack till våra sponsorer!
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Ordförande     
Anna-Lena Larsson Liljenberg 
Ringvägen 29, 573 41 Tranås
anna-lena.larsson.liljenberg@telia.com
070 532 55 19

Vice ordförande 
Gunnar Emanuelsson
Nääs Säteri, 573 94 Ydre
gunnar.emanuelsson@naasbrygg.se
070 531 30 69

Sekreterare 
Inger Nilsson 
Barrstigen 2, 573 37 Tranås                                           
ingernilsson510@gmail.com
070 224 87 56  

Kassör 
Anna Samson 
Carl Johans väg 5, 573 43 Tranås
anna@samsonfast.se
070 113 65 13

Tobias Asp 
Vetegatan 12  573 38 Tranås
tobias.lundh@hotmail.com 
070 417 67 88

Gunilla Bodemo Lindahl
Augustigatan 14, 573 38 Tranås 
gunilla.bodemo.lindahl@gmail.com
073 998 23 57

Martina Lymer
Tranåskvarnsgatan 10 C,  573 33 Tranås
martinalymer@live.se
073 094 87 88

Inger Monson
Väderkvarnsvägen 9, 573 97 Tranås 
stefan.barck@gmail.com
070 565 28 22

Jan-Olov Melin
Sjögullsgatan 4,  573 36 Tranås
janolov.melin@mchydraulic.se
070 516 63 15

Hans Rocén
Buntmakaregatan 11, 573 37 Tranås
hans.rocen@gmail.com
070 376 61 91

Inger Maria Rosenberg
Buntmakaregränd 3, 582 46 Linköping
ingermariarosenberg@gmail.com
070 853 07 29

Lars-Erik Strand
Jägaregatan 10, 573 41 Tranås 
strandad59@gmail.com
076 348 04 75

Ann-Sofie Andersson
Norrabyvägen 10 C,  573 43 Tranås
annsofie.norraby@hotmail.com
070 588 04 54

Jette Undén
Lindängsvägen 8,  573 97 Tranås
jette.unden@telia.com
070 652 55 53

Styrelsen



Konstföreningen  
för alla

Tranåsbygdens Konstförenings ambition är att engagera 
och entusiasmera med utställningar av samtida konst, 
föreläsningar, kurser, studiebesök och resor. Vi strävar efter att 
alla med ett konstintresse ska känna sig välkomna till oss.

Medlemmar i Tranåsbygdens Konstförening:
 • Deltar i det årliga konstlotteriet.
 • Får 10% rabatt vid inköp av konst på våra utställningar.
 • Får 20% rabatt på inramningar hos Galleri Konstgården.
 • Har medlemspris på resor. 
 
Medlemsavgiften är 225:- som betalas till vårt bankgirokonto eller via Swish.
    • Bankgiro 5707-3009  • Swish 1230252171 
    
Vill du engagera dig i konstföreningen, kontakta någon i styrelsen.

Ordförande Anna-Lena Larsson Liljenberg, 0140 150 82, 070 532 55 19
Vice ordf. Gunnar Emanuelsson, 070 531 30 69
Sekreterare Inger Nilsson, 070 224 87 56
Kassör Anna Samson, 070 11 36 513

Tranåsbygdens Konstförening
Fritiof Nilsson Piratenhuset
Storgatan 48
573 32 Tranås
E-post:  info@tranasbygdenskonstforening.se
Hemsida:  tranasbygdenskonstforening.se

Våra öppettider för utställningar
Fredag, lördag, söndag kl. 11.00 - 15.00
Vernissage på fredagar kl. 17.00 - 19.00

Vill du veta vad som händer i Tranåsbygdens konstförening?
Följ oss på Facebook och Instagram.

Vi är medlemmar i:


