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Konstvänner!
Denna sidan i vårt
program brukar börja
med en tillbakablick
på ett fantastiskt år
med många fina upplevelser i Vetlanda
Konstförening.
I årets program blir
det något helt annat
som alla människor
över hela världen är väl medvetna om, inte minst
invånarna i Sverige.
Vi ser tillbaka på 2020, det år som skulle ha varit
ett fantastiskt firande av Vetlanda stads hundraåriga tillvaro.
Vetlanda Konstförening hade förberett ett jubileumsår med många fina utställningar.
Men verkligheten blev en helt annan.

Vi älskar bostadsdrömmar!
I Sverige uppfyller vi dem genom våra varumärken Myresjöhus, SmålandsVillan
och OBOS. Från den praktiska lägenheten och ”varannan vecka”-bostaden
till den stora familjevillan – vi tar oss an de flesta bostadsdrömmar.
Och du – vi menar det geografiskt också. Under 2018 byggde vi i 165 av
Sveriges 290 kommuner, vilket gör oss helt unika som bostadsutvecklare.
Välkommen in på obos.se för att hitta ett hem som passar dig.

Som en konsekvens av ”pandemiåret” 2020
kommer vårt årsmöte i februari att flyttas ett år
fram i tiden. Vi håller nästa årsmöte den första
lördagen i februari 2022.
Alla förtroendevalda och funktionärer sitter
ograverat kvar på sina platser. Skulle någon avgå blir platsen vakant intill årsmötet 2022. Detta
gör vi för att skydda alla våra medlemmar och
alla som ideellt arbetar i föreningen.
Vi vill också på detta sätt bidraga till att så få som
möjligt inom vården utsätts för ökad smittspridning av Covid 19.
Naturligtvis vill vi i vanlig ordning lotta ut konst
till ett värde som i stort motsvarar medlemmarnas erlagda medlemsavgift för 2020. Denna
gång 140 000 – 150 000 kronor.
Det blir ett förstorat medlemslotteri då aktivitetslotteri och närvarolotteri utgår. Antalet vinster kommer att vara ca.45. Vinsterna kommer
att vara utställda i Konstföreningens Hus den
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24 januari till den 6 februari under sedvanliga
öppettider. Vinsterna kommer också att presenteras på Konstföreningens hemsida.
Dragning av vinster sker i Konstföreningens Hus
den 6 februari 2021 med hjälp av ett fåtal förtroendevalda och under övervakning av sedvanlig
kontrollant.
Vinsterna numreras efter värde med nummer ett
som högsta vinst och sedan i fallande skala.
Vinst nummer ett tillfaller den medlem vars
medlemsnummer dragits först. Således ingen
möjlighet till val av konstverk. Vinstlistan publiceras på Konstföreningens hemsida.
Vinsterna hämtas i Konstföreningens Hus den 13
februari mellan klockan 12.00 – 16.00.
Medlemmar som ej hämtat sina vinster kontaktas personligen för avhämtning av vinst efter
överenskommelse.
Vi är optimistiska inför framtiden och vill med
programmet du nu läser presentera den verksamhet och de utställningar som vi förhoppningsvis kan genomföra under 2021.
Huruvida vår optimistiska syn på framtiden blir
verklighet återstår att se.
Vi vill emellertid tillsammans med våra medlemmar arbeta vidare med en positiv framtidssyn.
Vi ser med tacksamhet att ni engagerar er i vårt
arbete och besöker våra utställningar och deltager i verksamheten.
Till alla våra trogna annonsörer riktar vi ett stort
tack för ert fortsatta stöd.
Vi måste alla hjälpas åt att verka för den del av
vår kultur som presenteras genom Vetlanda
Konstförening.
Väl mött till vår verksamhet för 2021.
Vetlanda Konstförening
Håkan Larsson
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Medlemsavgift i
Vetlanda Konstförening
är 220:-/ år
Medlemsförmåner:
• Delta i konstutlottning vid årsmötet
• Delta i konstresor
• 10 % rabatt på inköp av konst på utställningarna
• Fritt inträde vid alla utställningar
• Deltagande vid föreläsningar

Tips!

Ge ett medlemskap i Konstföreningen
i present/julklapp.

Adress:
Hemsida:
E-mail:		
Bankgiro:
Telefon:

Storgatan 20, 574 31 Vetlanda
www.vetlanda-konstforening.se
info@vetlanda-konstforening.se
5724-7884
0383 – 10930

Har Du synpunkter på föreningen hör av Dig till oss.
Öppettider:
Tisdagar - Söndag:
Måndagar:		
FRI ENTRÉ

12.00 – 16.00
Stängt

Rullstolsramp för rörelsehindrade finns vid ingången som vetter
mot Hantverksgården och Vetlanda Museum.
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SOM MEDLEM

deltar Du i den årliga utlottningen av konst:
Medlemslotteriet:
Är Du närvarande vid utlottningen och Ditt nummer blir uppropat
väljer Du själv ut det konstverk Du vill ha.
Är Du ej närvarande ställs konstverket med det lägsta numret
undan till Ditt förfogande.
Närvarolotteriet:
Är Du närvarande vid utlottningen har Du chans att vinna ett
konstverk på din närvarolott.
Aktivitetslotteriet:
För att delta i detta lotteri skall Du vid utställningsbesök anteckna
Ditt namn och medlemsnummer i särskild pärm vid receptionen.
Du skall också ha besökt minst 5 av de arrangerade utställningarna under året.
Ditt medlemsnummer står på inbetalningskortet. Det är med
detta nummer som Du deltar i utlottningen vid årsmötet.
Alla vinnare blir personligen underrättade efter årsmötet.
Är Du eller känner Du någon som är intresserad av att arbeta
i Vetlanda Konstförenings styrelse, arbetsutskott eller som
vakt.
Kontakta någon i valberedningen!

INFORMATION VIA MAIL

Du som vill kan få information om vad som är aktuellt och
händer inom föreningen via e-post. Skicka ett meddelande
med Din e-postadress till info@vetlanda-konstforening.se
Det är också viktigt att Du som finns med på listan
uppdaterar e-postadressen om den förändras.
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Funktionärer under verksamhetsåret 2021
Styrelseledamöter:
Håkan Larsson

Kolargränd 3

574 36 Vetlanda

125 67

070 591 74 17

Mikael Granlund

Guldvägen 31

574 54 Holsbybrunn

46 00 29

073 426 17 11

Ulla Karlsson

Emigrantgatan 14 C

574 32 Vetlanda 		

070 530 08 18

Anna Hammar

Wilhelm Petris väg 19

574 32 Vetlanda

120 64

073 531 91 07

Charlotte Waldo Eriksson

Skogsbacken 12

574 34 Vetlanda

137 01

070 269 36 17

Jan Carinder

Serarp Serarpsborg 1

364 33 Åseda 		

Leif Bergman

Älggatan 5 A

073 543 11 41

574 40 Vetlanda 		

073 991 03 92

Anneli Lagerqvist Gustavsson Långgatan 46 H

574 36 Vetlanda 		

070 524 23 94

Nanna Axelsson

Hökås 9

574 92 Vetlanda 		

070 244 62 21

Sven-Åke Jonsson

Norra Bollgatan 2 A 1202

574 31 Vetlanda 		

073 075 56 93

Yngve Sjöholm

Skogsbro Bratåkra 9

574 92 Vetlanda 		

070 370 14 21

Adj. arbetsutskottet:			
Margareta Blomquist

Stens väg 5 C

574 40 Vetlanda

153 35

072 201 92 14

Margareta Blomquist

Stens väg 5 C

574 40 Vetlanda

153 35

072 201 92 14

Roland Fransson

Hambostigen 10

574 34 Vetlanda		

070 308 97 21

Magnus Ingvarsson

Lasarettsgatan 39 C

574 40 Vetlanda 		

070 200 25 34

Birgitta Petersson

Högabergsvägen 8

574 15 Holsbybrunn

503 09

076 019 94 90

Görel Kröldrup-Mathson

Ekebäcksvägen 6

574 39 Vetlanda

136 70

070 520 89 70

Göran Hansson

Borgmästargatan 6 H

574 36 Vetlanda 		

070 535 75 20

Marianne Rehn

Långgatan 7 D

574 38 Vetlanda 		

076 169 89 85

Åke Bergenblad

Byaberg 4

574 39 Vetlanda 		

070 698 01 60

Birgitta Furukrantz

Spinnaregränd 1 C

574 32 Vetlanda 		

070 568 92 64

Kathleen Wernersson

Bangårdsgatan 6b

574 32 Vetlanda 		

070 257 76 33

Lars-Göran Dahlström

Hagmarksvägen 82

574 34 Vetlanda 		

070 616 72 90

Karin Rosén

Idrottsgatan 14

574 72 Landsbro 		

070 592 29 87

Birgitta Wigelius

Storgatan 40

574 31 Vetlanda 		

070 625 18 67

Lars-Göran Axelson

Baronvägen 5

574 39 Vetlanda 		

073 093 96 66

Lars-Åke Wigelius

Storgatan 40

574 31 Vetlanda 		

076 345 19 03

Ingemar Claesson

Småhusvägen 14

574 50 Ekenässjön 		

070 678 70 98

Gunilla Wallin

Hagagatan 16

574 54 Holsbybrunn 		

073 369 30 31

Arbetsutskott:

VETLANDA KONSTFÖRENING • STORGATAN 20 • 574 31 VETLANDA • TEL 0383-109 30
e-mail: info@vetlanda-konstforening.se

6

Styrelsen i Vetlanda Konstförening
Stående från vänster: Leif Bergman, Sven-Åke Jonsson, Yngve Sjöholm, Håkan Larsson
Sittande från vänster: Anna Hammar, Nanna Axelsson, Ulla Karlsson, Jan Carinder.
Saknas på bild gör: Mikael Granlund, Anneli Lagerqvist Gustavsson och Charlotte Waldo Eriksson.

Föreningens arbetsutskott
Stående från vänster: Gunilla Wallin, Karin Rosén, Kathleen Wernersson, Birgitta Furukrantz.
Sittande från vänster: Margareta Blomqvist, Lars-Göran Axelsson, Göran Hansson, Magnus Ingvarsson.
Saknas på biden: Roland Fransson, Birgitta Petersson, Görel Kröldrup-Mathson, Marianne Rehn,
Åke Bergenblad, Berit Wikståhl, Birgitta Wigelius, Lars-Åke Wigelius, Ingemar Claesson, Lars-Göran Dahlström
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Vakter:
Per Andersson
Lennart Carlsson
Guje Ekberg
Birgitta Gustafsson
Gunnel Magnusson
Mona Lothigius
Agneta Nylin
Lennart Skoglund
Vivan Månsson
Nils-Olof Persson
Birgitta och Ulf Görlinge
Kerstin Nilsson
Berit Wikståhl
Inger Bomander

Kullgatan 16 D
Östersandsvägen 14 B
Storgatan 37 D
Träningsstigen 8 A
Brunnsgårdsv 16
Industrigatan 29
Östersandsv 25
Trädgårdsgatan 5
Lasarettsgatan 3 B
Vitalagatan 32 C
Marknadsvägen
Floragatan 7B
Byaberg 3
Norrvägen 6B

574 31 Vetlanda
574 34 Vetlanda
574 31 Vetlanda
574 39 Vetlanda
574 33 Vetlanda
570 10 Korsberga
574 34 Vetlanda
574 32 Vetlanda 		
574 32 Vetlanda 		
574 32 Vetlanda 		
239 183 79 Täby
574 31 Vetlanda 		
574 39 Vetlanda 		
574 34 Vetlanda		

174 21

105 30
163 03

070 628 52 72
070 756 87 11
076 883 48 00
073 054 56 16
070 964 99 80
073 334 54 24
070 994 51 79
070 934 38 47
073 045 85 93
070 564 65 09
070 413 72 26
070 689 94 47
070 741 22 25
070 306 55 36

Revisorer:
Monica Alvehed
Sandra Sandahl Hugosson
Björn Svensson suppl

Aspia			

076 806 09 33

Höglandets Revisionsbyrå AB

Valberedning:
Kjell Gunnarsson
Jan Ohlinder

Hjältaryd Månsgård 1
Sjövägen 6

574 71 Myresjö
574 72 Landsbro

910 77

070 527 65 27
070 605 04 39

GDPR (General Data Protection Regulation)
är en EU-förordning som började gälla i hela EU den 25 maj 2018.
GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.
Vetlanda Konstförening hanterar dina personuppgifter på följande sätt:
Dina rättigheter enligt GDPR
Samtycket är frivilligt och kan alltid återkallas. Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade
eller raderade. Du har också rätt att få ett registeruppdrag med de uppgifter som vi har lagrat om dig.
Allmänt om vår hantering av dina personuppgifter i vårt medlemsregister
Vi sparar bara dina personuppgifter så länge du är med i konstföreningen. Vi samlar in adressuppgifter, e-post och telefonnummer för att kunna kontakta dig. Vi använder uppgifterna för att kunna
skicka information via post och e-post. Vi samlar in statistik för att kunna använda som underlag
vid olika ansökningar och presentationer. Statistiken innehåller inga personuppgifter utan bara
information om konstföreningens verksamhet.
Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part. Vi kan däremot använda dina personuppgifter för att
göra utskick till dig, från våra samarbetspartners eller aktörer inom konstområdet med information
som är relevant för konstföreningens medlemmar, som utställningar, erbjudanden och inbjudningar.

Konstföreningens
årsmöte framflyttat
till 2022
Årlig utlottning
den 6 februari 2021
med ett fåtal funktionärer och
kontrollant som deltager.
Vinsterna presenteras på hemsidan
och visas den 24 jan. - 6 febr. *)
i Konstföreningens Hus
dagligen 12.00 -16.00
måndag stängt.
Dragningslista med lottnummer och vinnarnas
medlemsnummer publiceras på hemsidan.
Med anledning av de nya GDPR-reglerna,
publiceras inte namn på vinnarna.
Ytterligare information finns att läsa på
sidan 3 i detta program.
*) OBS NY TID! 2 febr. - 5 febr.

Läs mer på Datainspektionens hemsida:
www.datainspektionen.se/vagledningar/gdpr-pa-fem-minuter/
Har du frågor kring hantering av personuppgifter kontakta vår ordförande Håkan Larsson hpl@telia.com
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16 JANUARI - 7 FEBRUARI

16 JANUARI - 7 FEBRUARI

Anna R Kinman www.annarkinman.se

Ann-Christin Moberg

Med förundran upplever jag skönheten i naturens gemensamma linjer. Dessa förtydligas när former som i verkligheten är mycket små kraftigt förstoras. Den krökta linje vi ser
i den spirande ormbunken, i fågelns nacke och nautilussnäckan finns även i vårt eget
kroppsspråk. Då i vår hållning och våra gester. Hos oss förmedlar dessa linjer tydligt
känslor och hur vi relaterar oss till andra människor. De utgör en fundamental del i vår
kommunikation.

Jag har tecknat och målat under hela mitt liv, så länge jag kunnat hålla i en penna.
Jag kallar mig autodidakt, men har gått många kurser genom åren.
Själv håller jag kurser i akvarellteknik sedan nästan 15 år tillbaka. Jag har haft många
utställningar genom åren och många har varit jurybedömda. Bl. a. i Väsby konsthall och
Edsviks konsthall. Mina motiv hämtar jag från naturen och jag får också inspiration av
former och från vårt fantastiska svenska glas.

Jag arbetar idag både med keramik och musik. Mellan dem finns ingen motsättning, där
finns linjer och rörelse, rytm och puls. De är tecknandet av livet, abstrakt eller konkret.
Musiken byggs av subtila variabler endast vibrerande i luften, men med krav på total
exakthet. De är intressanta bara med tydligt uttryck i tyngd, lätthet, rytm och puls. Allt
är där när vi andas. Samma totala närvaro, nerv och intensitet som i konsertögonblicket
vill jag föra vidare i den visuellt konkreta form som keramiken utgör.
Hela tiden vill jag i mitt arbete nå längre, utforska och gestalta det sköra och det starka,
visa mångtydigheten och sambanden.
Centrala begrepp i mitt arbete är sinnlighet, ärlighet och mod.
Jag vill fånga lättheten, rörelsen och kraften.
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16 JANUARI - 7 FEBRUARI

27 FEBRUARI - 21 MARS

Agneta Meta Wijkander

Jan-Bertil Andersson www.jan-bertil-andersson.se

www.metawijkander.se

Min konst är inne i en period av mycket glädje, fantasi och humor. Detta vill jag även
förmedla till betraktaren.
Jag hämtar mina motiv främst från iakttagelser i vardagslivet som senare övergår i
fantasier.

Jag har sedan början av 1980
talet, då jag avslutade mina
konststudier i Göteborg, arbetat
med måleri, teckning och väldigt
mycket grafik.

Jag har alltid haft ett brinnande intresse av konst. Jag började tidigt i min morfars glas
och konstateljé. Där fick jag vara med och se all fin konst. Jag målar i akryl/blandteknik
och arbetar helst i starka färger. En höjdpunkt i mitt måleri var bl.a. på olika kurser på
Konsthögskolan i Holbaek, Danmark.

Formgivning, objekt/artists
books och video animationer
har det också blivit.

Jag är född och uppvuxen i den härliga Kullabygden, med havet runt knuten. Jag har min
ateljé och bostad i Viken.

Allt med människan som utgångspunkt.
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27 FEBRUARI - 21 MARS

27 FEBRUARI - 21 MARS

Lars Nyberg www.grafikverkstan.se

Pia Lindberg

De här torrnålsgravyrerna är porträtt av blommor och träd jag träffat på.
En del av plantorna växer hemma hos vänner och några har jag ”upptäckt” hemma hos
mig själv.
Ibland kan jag se en växt eller ett träd hur många gånger som helst, utan att riktigt se
växten. Men plötsligt så ”upptäcker” jag den.
Ibland stöter jag på en växt hemma hos någon vän och förstår på en gång - ”dig måste
jag göra ett porträtt av” en sorts kärlek/lycka vid första ögonkastet.
Jag försöker förenkla mer och mer.

Med lyxen att bo i unik miljö mellan ett nedlagt och ett aktivt Diabasbrott i vackra Gylsboda är det lätt att hitta inspiration till skapandet.
Spelet mellan den råa Diabasen och den djupt svarta spegelblanka ytan när den är
polerad skapar magi.
Kompletterat med handsmitt silver kan smycken och skulpturer få ytterligare dimensioner i sina uttryck.

www.lindbergdiabas.se

Torrnålsgravyr är en mycket enkel och direkt metod.
En vass stålnål och en blank kopparplåt.
Det är inte en teckning utan något annat. Det är levande oväntade linjer.
Tunna linjer som andas. Repor i en blank kopparplåt.
Torrnålslinjer eller små punkter som tillsammans bildar mjuka skuggor.
Inget tryck blir exakt likt det andra.
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10 APRIL - 2 MAJ

10 APRIL - 2 MAJ

Lennart Nilsson

AnnLis Krüger

www.ateljenilsson.se

Natur-Surrealist, “glad fantasi gör livet roligare.“ Jag är född och uppvuxen i ett skogslandskap i Hyltebruk. Som barn tillbringade jag
mycket tid vid sanddynerna på västkusten. Jag
arbetar mestadels med olja på duk, men även
med skulptur och grafik. Från naturen hämtar
jag motiv och idéer som blandas med frukter,
ironi och humor. Med åren har mitt måleri blivit mer fotografiskt, ibland med trompe - l’oeil
effekt. Jag är heltidskonstnär sen början av 90
–talet. Min första separatutställning hade jag i
Halmstad 1983. Därefter har det blivit många
runt om i landet, men även några utanför Sveriges gränser såsom i Norge, Danmark, Tyskland och Spanien. Jag har gjort flera offentliga
utsmyckningar i min hembygd. Mina målningar
kan man också se i sommar med början i påsk
på Ekerums konsthall på Öland. För 10 år sedan byggde jag en större ateljé där jag skapar
och leder kvällskurser i oljemålning och gör
mindre utställningar.
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www.annlis.se

BILDKONSTNÄR MED NÅL OCH TRÅD
Med garnlådan som palett och symaskinsnålen som penna växer mina
textila bilder fram.
Bilder komponerade av lager på lager av tunna tyger och med garner
och silke i otaliga färgnyanser.
Motiven är genomgående mänskliga relationer med humorn som underton.
Ständigt iakttagande min omgivning och inte minst mej själv noterar jag det pågående
rollspelet människor emellan. Kvinnligt, manligt och mänskligt.

17
17

13 MAJ

- 16 MAJ

KONSTRUNDAN

Bild och formgivningselever Njudungsgymnasiet
Färg och Form är det. Vilken färg och form skulle det vara, och vilken
färg och form skulle det bli? Men färgstarkt!

Magasinsgatan 25, Vetlanda 0383-197 60

Kolvägen 17, 0383-199 90
RUNT
JOUR DYGNET

Lottas Bärgningstjänst
• Bärgning • Transporter • Starthjälp • Låsöppning

Tel. 0383-170 60
18
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Vi har livs, hyrbil, hyrsläp och biltvätt samt nybakat fikabröd varje dag. Välkomna in.
Öppettider:
Mån-Fre 05.00-24.00 Lör 07.00-24.00 Sön 08.00-24.00
Storgatan 51, 574 31 Vetlanda Tel: 0383-103 80 www.statoil.se

Personlig hjälp
i samband med dödsfall
Bouppteckningar • Testamenten
- vi lämnar alltid kostnadsuppgift

Iréne och Mats Rendahl

- Jour dygnet om -

Storgatan 37A, Vetlanda

Tel 0383-140 84
www.rendahls.com

20

Det ska vara enkelt
& lönsamt att äga skog
21

STJÄRNAN

Storgatan 30 Vetlanda • tel. 0383-76 13 93
Mån-Fre 06-18 • Lör 07-15

morgan

fine art since 1909

classics & sportscarcentre
morgan centre sweden

main dealer & service dealer | maskingatan 21 Vetlanda | 0383-100 51 | classic-cars.se | european dealer of the year

Hjärtlandavägen 24, 576 33 SÄVSJÖ
Tel 0382-676 70, fax 0382-676 79
www.alackering.se

Bäck
Bäckse sedavägen
daväge
n

www.heimstaden.com
Vetlanda

Von Liewens Väg 2, Bäckseda Vetlanda
monika.chic@hotmail.com
072-719 66 33
0383-101 82
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Von Liewens Väg 2
Bäckseda
Vetlanda
Von Liewens
Väg 2
0383-101
82, 072-719
66 33
Bäckseda
Vetlanda
monika.chic@hotmail.com
0383-101 82, 072-719 66 33

monika.chic@hotmail.com

Bäckseda skola

Von Liewens Väg 2
Bäckseda Vetlanda

Monika Karlsson
MonikaKarlsson
Wendt
Monika

0383-101 82, 072-719 66 33

monika.chic@hotmail.com

Monika Karlsson

Njudungs Bil
Vetlanda
0383-76 37 50

22

www.femtiofem.se
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VÄLKOMMEN TILL
ÄDELFORS FOLKHÖGSKOLA
Utbildningar

Grundkurser & yrkesutbildningar

Konferenser

Välkommen till
GULF VETLANDA
Nygatan 14

Lokaler upp till 200 personer

Hotell

60 rum & vandrarhemsboende

Öppettider:
Mån-Fre
06.00-21.00
Lör-Sön
08.00-21.00
Tel. 0383-76 14 70

Restaurang

Dagens lunch måndag-fredag
Kunskapens väg 3
570 15 Holsbybrunn
0383-571 00
info@adelfors.nu
www.adelfors.nu

Fackhandel med kvalitet och omtanke

Västerleden 60, Vetlanda
Vardagar 10.00 - 19.00
Lördagar 10.00 - 15.00
Söndagar 11.00 - 14.00
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Johanna Sandahl
är mjölkbonde på
gården Vasen i Nye
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Fyndplats!

ÖPPETTIDER: Tisdag 12-18,
torsdag 12-18, lördag 10-14
Brudabäcksvägen 3, Vetlanda
(förbi Granngården)
Tel 0383-174 10

CONNYS SPORT & VAPENSERVICE
Utför:
• Reparationer
• Kikarmontage
• Ställbart kindstöd
• Kolvarbete
• Service på vapen, fiskerullar o spön

Korsberga · 0383-205 22, 070-576 53 02

STJÄRNAN
Storgatan 30 Vetlanda • tel. 0383-76 13 93

-Din lokala byggfirma

BYGG MED TRÄ!
Klimatsmart kolsänka i tiden,
www.brantåsbygg.se
extra
bra för framtiden.

0383-109 02

070-585 64 93
Håkan Blom

-Skogsbrukare

574 39 VETLANDA

Håkan Blom
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EKSJÖ

VETLANDA
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Symaskinsbutiken
Symaskiner - service - sybehör - tyger

Måndag-Fredag 08:00-20:00 Lördag-Söndag 10:00-16:00

Lasarettsgatan 4
574 32 Vetlanda
0383-170 14, 073-642 81 99
barnhornan@gmail.com
www.husqvarnaviking.com

Enbart svenskt kött
Boka bord 0383-50666

En bättre affär. Sedan 1923.

Telefon: 0383-147 00
www.vetlandabowling.se

Storgatan 12, Vetlanda • www.sandstroms.nu

Bilvårdarna
i Vetlanda AB
Flugebyvägen 2
574 33 Vetlanda
Tel 0383-141 01
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Bilder från förberedelser och ”hängning” av årets första utställning med
Kristina Assarsson och Dale Karlsson

Bilder från trivselkväll i januari med styrelse, arbetsutskott och vakter.

31

Invigning och vernissage av vår första utställning i januari med Kristina
Assarsson och Dale Karlsson.
32

Invigning och vernissage av vår första utställning i januari med Kristina
Assarsson och Dale Karlsson.
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Bilder från årsmöte och utlottning av konst till våra medlemmar.

Bilder från årsmöte och utlottning av konst till våra medlemmar.
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Vår andra och sista utställning som kunde genomföras under 2020 delades
mellan Irene Trotzig och Micke Johansson.
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Vår andra och sista utställning som kunde genomföras under 2020 delades
mellan Irene Trotzig och Micke Johansson.
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Utställningar 2021
16 jan - 7 feb

6 febr

27 feb - 21 mars

Anna R Kinman
Ann-Christin Moberg
Agneta Meta Wijkander
		
Årsmötet framflyttat ett år.
Dragning av medlemslotteriet i
Konstföreningens hus med hjälp av
ett fåtal förtroendevalda och under 		
övervakning av sedvanlig kontrollant.
Jan-Bertil Andersson
Lars Nyberg
Pia Lindberg

10 april - 2 maj

Lennart Nilsson
AnnLis Krüger				

13 maj - 16 maj

Konstrundan
Bild och formgivningselever
Njudungsgymnasiet
			

3 juli - 8 augusti

Konst i sommartid - Vetlanda
Vetlandakonstnärer under 100 år		

28 aug - 19 sep

Margaretha P Elfstrand				
Lena Ekman
Ulf Flenberg
					
2 okt - 24 okt
Alfred Fröding
Marie Hektor
Sara Vilhelmsson
11 nov - 14 nov
Konstbytardagar
							
20 nov - 12 dec
Caroline Möller
Lennart Aschenbrenner

Öppettider under utställningarna
Tisdag – söndag:
Måndag:		
FRI ENTRÉ

12.00 – 16.00
Stängt

hemsida: www.vetlanda-konstforening.se
e-mail: info@vetlanda-konstforening.se
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3 JULI - 8 AUGUSTI

Konst i sommartid

28 AUGUSTI - 19 SEPTEMBER
Margaretha P Elfstrand

www.mpe-art.se

Jag bor i Mjölby i Östergötland. Här är jag verksam som konstnär i egen ateljé.
Min inspiration kommer oftast från naturen. Färger, former och detaljer ger intryck. Efter
inre reflektion ger intrycken, avtryck på duken och tillsammans med färg, skapar jag
mina konstverk.
Ljus, struktur och in-utgångar samt linjer, glada färger kännetecknar mina målningar.
Jag har deltagit i utställningar i Sverige och internationellt i Frankrike, Italien, Schweiz,
England och Österrike.

Konstföreningen presenterar
Vetlandakonstnärer under 100 år
1920 - 2020

40
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28 AUGUSTI - 19 SEPTEMBER

28 AUGUSTI - 19 SEPTEMBER

Lena Ekman www.lenaekman.se

Ulf Flenberg www.gallerihantverket.se/ulfflenberg

I mitt måleri vill jag skildra och gestalta, inte
avbilda eller vara för övertydlig. Form och
färg får ersätta detaljer.
Jag visar rörelse på olika sätt, företrädesvis
i akvarell där jag finner en direkthet.
Dansare, segel och fjärilars flykt gestaltar
rörelse i mina målningar. Rörelse är ett universellt språk som talar till oss alla.
Ofta målar jag människor som är på väg
någonstans, ibland i tropiska miljöer. Min
makes, Ulf Flenberg, insektsintresse har ofta fått styra våra resor. Intryck från resorna
finns representerade i såväl olja som akvarell.
Genom ett urval av färgnyanser hoppas jag
kunna knyta an till betraktarens associationer. Jag hoppas att målningarna förmedlar
en känsla hos betraktaren.

Efter ett långt liv som amatörentomolog har
jag sedan 15 år tillbaka utvecklat en glasteknik som ger möjlighet att visa skalbaggar i 10 -15 ggr förstoring.
Min ambition är att komma så nära de olika
arternas karaktär som möjligt och förmedla
deras fantastiska former och färger.
De flesta är svenska arter och några har
tropiskt ursprung.
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2 OKTOBER - 24 OKTOBER

2 OKTOBER - 24 OKTOBER

Alfred Fröding

Marie Hektor

Jag heter Alfred och är 21 år.
Jag har målat sedan jag var 10
år gammal.

Jag har arbetat som konstnär sedan 1987. Jag arbetar med såväl akvarell och konstglas
som skulpturalt i lera. Motiven finner jag i naturen, mytologins värld och i det sakrala
som alla starkt ger mig inspiration i mitt dagliga arbete. I min konst vill jag förmedla en
inre ro och lugn som ger utrymme för reflexion. Jag har min ateljé i ett hus från 1600-talet bredvid Tidö Slott i Västerås. Rakuugnen står i husets trädgård bland äppelträd
och i ett litet galleri i ateljén visar jag min aktuella konst för besökare. Under höst- och
vintermånaderna är det kursverksamhet i ateljén - akvarell, konstglas och skulptur/raku.

Främst använder jag mig av
akrylfärg och kritor. Jag avbildar
miljöer från olika platser runt om
i Sverige. Tanken bakom tavlorna är att dokumentera delar av
mitt och mina vänners liv.

www.hektor.nu

Jag vill att verken ska tala för sig
själva och att betraktaren själv ska
fundera över historien bakom.

44
44

45
45

2 OKTOBER - 24 OKTOBER

20 NOVEMBER - 12 DECEMBER

Sara Vilhelmsson

Caroline Möller www.carolinemöller.se

Redan som liten intresserade jag mig av mystiska ting. Drakar, demoner, alver, det oförklarliga och det bortom räckhåll.
Att spekulera och försöka förstå sig på sagor långt ifrån vår egna värld som Sagan om
Ringen tycker jag är mycket intressant. J.R.R Tolkien är en sann konstnär i författarform.
Han har skapat häpnadsväckande former hos mig och i många andras fantasier. Man
kan inte låta bli att undra hur han kom på allt.
Jag kommer inte att uppnå exakt samma andlöst spännande effekt som Tolkien. Jag
hoppas i hög grad, att jag kommer väcka dina mystiska känslor och din undran kring
det oförklarliga.

Jag arbetar sedan snart 30 år på heltid som keramiker i Byxelkrok på norra Öland. Drejskivan är mitt främsta arbetsredskap och jag utgår ofta från den drejade formen men
skär, vrider och bygger ofta för att nå dit jag vill med föremålet.
Min strävan är att vara nytänkande. Jag söker ständigt nya utmaningar, samtidigt som
jag gillar det klassiska och enkla. De senaste åren har jag arbetat mycket med ”Raku”.
Jag arbetar också med screentryck på lera. Jag tycker om att experimentera, våga misslyckas om och om igen. Ur detta utvecklas mitt skapande, ibland på ett helt oväntat
sätt!
Mina rakubrända urnor är ett resultat av en känsla där jord, luft och eld förenas tidlöst i
en process. Tillsammans blir det ett verk, en bild som för mig är ett uttryck för gränslöshet. Här blir olikheten var och ens verklikhet.
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14 NOVEMBER - 6 DECEMBER

Lennart Aschenbrenner www.grafiskasallskapet.se
Genom att plocka upp och avbilda en
bortkastad papperslapp, en rostig ölkapsyl, ger jag det låga motivet en betydelse. En konstnär är som en alkemist.
Jag försöker göra guld av skräp.
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Marcus Larsson 1825-1864
Trots att han inte var född eller levde
någon längre tid av sitt liv i vår kommun anser vi ändå Marcus Larsson
vara en av Vetlandakonstnärerna.
Anledningen till att detta geni inom
konstvärlden i Sverige räknas hit beror
på att han under en period av sitt liv
bodde och verkade på sin brors gård i
Flenshult, Karlstorps socken i Vetlanda kommun.
Vem var då denne store konstnär?
Jo, han föddes på rusthållarbostället
Lilla Örsätter i närheten av Åtvidaberg
år 1825. Han hade sju syskon och
arbetade i ungdomsåren på gården.
Han utbildades av en informator och
skickades så småningom till läroverket
i Linköping för vidare studier. Han var
skolans bäste elev i teckning.
Familjens ekonomi försämrades och
efter pappans bortgång, då Marcus
var 16 år, var man tvungen att sälja
gården. Marcus begav sig till Stockholm och praktiserade som lärling för
att bli sadelmakare. Han blev gesäll
på rekordtid och då han även visade tecken på sina stora kunskaper i
teckning lät mästaren skicka honom
till undervisning på Konstakademiens
principskola.
Han besökte ofta operan i Stockholm
och var på väg att skicka en ansökan
dit. Då blev han samtidigt erbjuden att
överta ett hyrkuskverk i Stockholm.
Inte nog med detta. Samtidigt hade
prins Gustav skänkt ett belopp till den

måleri och beställningar av hans konst
accelererade med stor fart.

Karlstorps socken och Vetlanda kommun.

Han gjorde resor till Tyskland, Frankrike och Norge.
Han målade snabbt , mycket och hade
en briljant teknik. Tavlorna såldes för
relativt höga belopp på den tiden och
pengarna strömmade in. Samtidigt var
han frikostig, hjälpsam och pengarna
försvann lika fort som de kom in.

Här i de mörka skogarna skulle han
bygga en stor ateljé och starta en
skola för förnyandet av det svenska
landskapsmåleriet. En livlig verksamhet ägde rum och arbetet pågick både
dag och natt.
Det berättas även om ett rikt nöjesliv i
omgivningen.
När målningarna var färdiga åkte han
med sitt fyrspann rakt igenom böndernas grindar genom det småländska landskapet till Vetlanda, Vimmerby
och Hultsfred. Här såldes en del av

Efter det att riksdagen inte bifallit
ett förslag om inköp av ett av hans
konstverk blev han nedstämd och
flyttade från Stockholm till Flenshult,

elev som kunde göra den bästa teckningen av ett träd.
Marcus vann tävlingen och nu var
Konstakademien hans självklara val.
Han gick med glans genom sina studier och vistades sommartid i Småland. Här fann han de berömda naturmotiven som gjorde honom så berömd.
Vid akademiens utställning 1850 hade han med 15 målningar. Året efter
fick han Kungliga medaljen för sitt naturmåleri.
Han fick följa med prins Oscar på
en sjöresa som var av stor betydelse
för honom. Efter denna resa var det
många som fick upp ögonen för hans
”Vattenfall i Småland” 1856
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hans tavlor.
Efter en av sina utflykter möttes han
den 2 maj 1859 av att hans ateljé stod
i lågor.
Många av hans alster förstördes i
branden och ett återuppbyggande av
ateljén misslyckades.
Nu reste Marcus på en lång resa via
Västervik till Helsingfors. Här bodde
han hos skalden Johan Ludvig Runeberg. Därefter blev S:t Petersburg
hans hemstad. Här blev han hedersledamot av den Kejserliga akademien
och framgångarna lät inte vänta på
sig.

Under en period i den ryska huvudstaden hyrde han en hel våning på ett av
stadens mer eleganta hotell.
Resan gick vidare över Berlin och
Düsseldorf till Världsutställningen i
London 1862.
Även här sålde han sina tavlor för
höga belopp och hans sätt att slösa
pengar lät inte vänta på sig.
Hans hälsa hade försämrats och den
26 januari 1864, endast 39 år gammal avled artisten, professorn
och riddaren Marcus Larsson av tubekulos i London.
Håkan Larsson

En ekonomibyrå på frammarsch!
•
•
•
•
•

Skatterådgivning
Löpande redovisning
Bokslut
Årsredovisning
Deklaration

•
•
•
•

Nystart av företag
Budget/Kalkylering
Generationsskifte
EU-rådgivning
www.pelaren.nu

info@lundahlslas.se

”Nattlig marin med brinnande fartyg”
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Vi skräddarsyr

FÖNSTER
Efter Era önskemål

Elon Johanssons Mekaniska
Östra Nygatan 5, 574 33, Vetlanda. Tel. 0383-130 50
Mån–Fre: 09–18, Lör: 10–14, Sön: Stängt

Elon Eksjö
Österlånggatan 20, 575 31, Eksjö. Tel. 0381-120 00
Mån–Fre: 10–18, Lör: 10–14, Sön: Stängt

Holsby Snickeri AB

Brunnsvägen, HOLSBYBRUNN

Tel. 0383-500 75

www.holsbyfonster.se

570 15 Holsbybrunn • Tel 0383-46 01 00 • Fax 0383-46 00 65
www.karlssonsfasad.se

Tilläggsisolering och puts.
Puts, putsrenovering.
Högtrycks tvättning.

Bil & Motor i Vetlanda AB
574 22 Vetlanda • Tel. 0383 - 76 11 30
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Köpa, äga
eller sälja gård?
Vi har under många år samlat på oss erfarenhet för att vara den bästa kontakten för dig som
önskar köpa och äga en gård. Eller för dig som funderar på att sälja. Välkommen till Areal.
Vi har under många år samlat på oss erfarenHenrik Gunnarsson, Vetlanda, 0383-561 50.
het för att vara den bästa kontakten för dig
som önskar köpa och äga en gård. Eller för dig
som funderar på att sälja.

Välkommen till Areal.
Henrik Gunnarsson, Vetlanda, 0383-561 50.

VI ÄR

Underhålla är att Förebygga

DITT TRYCKERI I

VETLANDA
Östra Nygatan 19 · 574 33 Vetlanda · 0383-56 61 00

vi
n s sjö
n
fi N ä s
i
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en
äv

· www.akessonberg.se

0383-246900
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KVARNDAMMENS
BED & BREAKFAST
Öppet året runt!

Tel. 0383-19921
www.kvarndammens.se
5008925_Program_08_grund.qxd:Program_08

Storgatan 19B, 574 31 Vetlanda
www.stensturefastigheter.se

08-04-17

07.54

Sida 9

Mail: info@holsbybygg.se
Tel: 073-516 59 59

maklarhuset.se/vetlanda
Tel: 0383-180 90

BADRUM & VÄRMETEKNIK I VETLANDA AB
INDUSTRIGATAN 20, 574 38 VETLANDA
TEL: 0383-102 80, FAX 070-617 50 61
Badrum-varmeteknik@telia.com
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Sök
senast
15 april.

Bli medlem i Vetlanda elbilspool!
hållbart - ekonomiskt - enkelt
njudung.se/elbilspool

Stipendium
inom kultur
Går du en utbildning inom
litteratur, konst, musik, teater,
folkbildning, hembygdsvård
eller annat kulturellt område?
Sök Vetlanda kommuns
utbildningsstipendium!
Du som söker ska ha börjat
en utbildning, eller fått
antagningsbesked, och
vara född i eller bo i
Vetlanda kommun.
Ansök senast 15 april 2021, läs mer:

kommun.vetlanda.se
“Det betydde mycket och
är en ära att bli sedd och
stöttad för det jag utövar.”
Astrid Lammers, stipendiat 2015
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Industrigatan 21, 574 38 Vetlanda
tel: 0383-24 69 60 fax: 0383-24 69 65
www.dackcenter.eu
Jour telefon 070-888 45 77

Carro’s Klippstuga
Skäftefallsvägen 4, Korsberga
Tel. 0383-200 19
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Jan Ekströms Möbelsnickeri AB
Magasinsgatan 35
574 38 Vetlanda
Tel. 0383-76 11 08
Mobil 072-215 57 48
Etablerad 1982
www.janekstrom.se

Sommaren 2021
flyttar fritidsgården
Zonen till nya lokaler och
byter namn till Vattenverket.
Svensk VattenBilningsteknik AB, Box 90, 574 21 Vetlanda
Tfn 0383-191 20, www.svenskvattenbilningsteknik.se

Ö Nygatan 10, 574 33 Vetlanda, Tfn 0383-158 49, 151 04, Fax 0383-164 14
I vår utställning visar vi:
• Bad- och duschrum • Kakel och klinkers
• Värmegolv • Energisparande oljepannor • Ackumulatortankar
• Miljövänliga vedpannor • Centraldammsugare

Vi ser fram emot att välkomna alla ungdomar
till en ny och fräsch miljö.

Med möjlighet till kultur,
idrott, spel och mängder
av spännande inomhusoch uteaktiviteter.

Be-Ge Personbilar AB
Tfn: 0383-46 73 15
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Vetlanda
Ni hittar oss på Facebook:
@Tomteverkstan

GULDCITY
handgjorda smycken av egen design
Stadshuset Vetlanda
0383-761136
så mycket mer än en vanlig guldsmedsbutik...

Vetlanda - 0383-56250 - www.handelsbanken.se/vetlanda

Välkommen till
Tandvårdshörnan 0383-10888
Bangårdsgatan 4
www.tandvårdshörnan.se
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Stortorget 1B • 574 32 Vetlanda
Tel 0383-76 39 30

0495-302 29 - 570 80 VIRSERUM
www.tole.se

Tel. 0383-561 00

Landsbrovillan står för småländsk husbyggartradition med kvalitet och hantverkskänsla. Vi bygger ett unikt och personligt hus, anpassat för just din plats. Efter din
egen idé eller med utgångspunkt i våra egna, arkitektritade husmodeller.

BESTÄLL
VÅR NYA
KATALOG!

Björkö Industriprodukter AB
574 95 Björköby
Tel. 0383-313 00
www.bjorkoindustri.se

0383-600 70 | LANDSBROVILLAN.SE
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Gjutna skyltar och föremål är också en konst.

www.vetlandagjuteri.se

Glller till 2021-09-30

next
level

CAF., ANTIICI', BYGGNADSVÅRD
MÖBELRESTAURERING, BOENDE

Innovativa lösningar i aluminium
www.profilgruppen.se

Gamla Mejeriet i Karlstorp
WWW.GAMLAMIFJERlfflKARlSTORP.COM

- - - - - - - - - '27..;- - 70

71

Välkommen in till oss
Markiser, gardiner, tyger
För hem & kontor

Steget före…

Stortorget 4, 574 32 Vetlanda. Tel. 0383 - 107 43, www.markisogardin.se

Hela Sveriges butik
för brasvärme.

Vi har gjort byggnation
till en konstform
Låt oss skapa ditt drömprojekt tillsammans.
Läs mer på www.byggbolaget.se

Stortorget 4, 574 32 Vetlanda. Tel. 0383 - 107 43, www.markisogardin.se
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bolagen i Vetlanda AB
MP Bolagen
● Jord- och skogsbruk på Farstorps Gård och Falsterbo Bruk.
● Utveckling, tillverkning och försäljning av kabelförläggnings-

materiel till elbranschen.

● Konstruktion och tillverkning av pressverktyg.

MP bolagen i Vetlanda AB

MP bolagen i Vetlanda AB, Box 3, 574 21 Vetlanda
Tfn 0383-76 36 00
www.mpbolagen.se
74

ÅkessonBerg -2020

MP bolagen Skogsindustri AB

