
 

 

 
KONSTFÖRENINGEN FRÖJA 

Medlemsbrev nr 4 2021 
Hej alla konstvänner!  

Aprilvädret överraskar även i år – skön, spirande vårvärme blev bryskt avbruten av pinande 

nordvindar, köld och nederbörd i alla former! Men snart har vi vår och försommar i kalendern och i 

takt med vaccinationerna ökar också våra möjligheter att besöka utställningar och andra aktiviteter! 

Håll till godo med årets fjärde nyhetsbrev! 

 

Föreningens logotype – vi behöver Ditt förslag! 

På det senaste styrelsemötet kom vi bland annat fram till att vi saknar en logotype som signatur och 

kännetecken för Konstföreningen Fröja Östhammar.  

Men inte länge till, hoppas styrelsen!  

Har Du en idé eller färdigt förslag till hur vår logga skulle kunna se ut – hör av Dig bums! 

Välkommen med logotyp - bidrag till konstföreningens mailadress! Konstfroja@gmail.com    

Konstlotteriet 

I förra medlemsbrevet vädjade vi till er att betala in medlemsavgiften, bland annat för att vi ska 

kunna säkerställa inköp av lotterivinster till det omtycka lotteriet i december.  

Tack till er som har hörsammat detta! Vi har även registrerat några nya medlemmar under april! 

 

➢ Tipsa gärna konstintresserade vänner och bekanta om vår förening, så att vi kan bli ännu fler 

➢ Registrera medlemskapet på hemsidan https://froja.konstforeningar.se   

➢ Avgiften betalas in till plusgiro 63 07 61-5 eller Swish 123 676 132 4. Obs! Ange ditt namn! 

Medlemsavgiften, 200 kr per person/år, ger en lott i lotteriet. Familjeavgiften (avser två personer) 

300 kr ger två lotter.  

 

Konstfrämjandet i Upplands årsmöte 

Vår konstförening är medlemmar i Konstfrämjandet Uppland. Den 3 maj kl 18.00 hälsas vi välkomna 

till Konstfrämjandet Upplands årsmöte. Mötet är digitalt och nås via länken nedan. Förutom 

årsmötesförhandlingar kommer Aron Landahl, illustratör, att presentera sitt arbete. Deltagare i 

mötet deltar också i utlottning av en bild av Aron Landahl. https://www.aronlandahl.com  

Alla konstföreningsmedlemmar kan delta i mötet, men endast två personer är ombud med rösträtt. 

Vår styrelse har utsett dessa ombud.  

Är Du intresserad av att delta i årsmötet och vill läsa handlingar innan, går det bra att mejla till 

kajsa.mellnerdaxberg@telia.com, så skickar jag bilagorna.  

Zoom-länk till Konstfrämjandet i Upplands årsmöte: 

https://zoom.us/j/92690777690?pwd=dmVrRGRFQ2s4SStMd3k2Tks0Um14dz09  
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Galleri Fröja  

Vår utställningsplanering påverkas fortfarande av restriktioner för att minska smittspridning. 

Utställarna Sofie Stenberg och Sara Nordgren flyttar fram sin utställning, liksom Gunnar  

Emanuelsson. Vi återkommer med dessa efter sommaren.  

Just nu kan vi njuta av Kristina Janssons tavlor i galleriets fönster. Under juli kommer Martina Sjaunja 

att visa några av sina verk i fönstret, så håll utkik! 

På gång 

Här följer några exempel på kommande konstaktiviteter i vårt närområde. Vi lovar att ta med fler i 

nästa medlemsbrev – håll utkik på vår hemsida också! https://froja.konstforeningar.se   

 

Östhammars Konstsalong 2021 

Den 12 maj inleds Östhammars konstsalong i Storbrunn. Antalet deltagare blir över förväntan, enligt 

arrangören. Fram till den 14 augusti kommer verken att visas och bedömning görs av en professionell 

jury ledd av Johanna Uddén, verksamhetsledare på Konstfrämjandet Uppland.  

Läs mer på www.osthammar.se/konstsalong.  

 

Järnboden i Harg ”Konst i textil” 

Konstnärsgruppen Art Quilt Circle, där bland andra Yvonne Kervinen och Gunbritt Henricsson ingår, 

kommer att ställa ut i Järnboden i Harg. ”Konst i textil” har vernissage 18 juni och pågår till 30 juni.  

Öppet: 12.00-17.00, stängt på midsommarafton. 

 

Lek mig till liv – Rum för uppfinnelse 

I sommar blir det konstkollo för barn 6 – 12 år i Österbybruk, Ånghammaren. 14 – 18 juni kl. 10 – 15. 

Anmälan till lek.mig.till.liv@gmail.com  

Visst låter det spännande? Så bra att man kan besöka Lek mig till liv Öppna verkstäder för alla barn 

och vuxna i Österbybruk, Ånghammaren, den 14,15,21, 22, 28 och 29 augusti kl 12 – 15. Drop In! 

Konstnärerna och konstpedagogerna Elisabeth Bucht, Kajsa Sjölén och Sofie Stenberg leder båda 

aktiviteterna.  

 

Sadelmakarlängan, Österbybruk 

Kristina Persson i Sadelmakarlängan i Österbybruk inbjuder till nya intressanta konstupplevelser: 

1 - 30 maj Petra Danielsson, smycken i silver och bilder i emalj. 

Öppettider: onsdag-fredag kl 12-18, lördag-söndag kl 11-16. Visning även utanför ordinarie 

öppettider för personer i riskgrupp för coronaviruset efter kontakt via 

katarina@sadelmakarlangan.se    

Sommarens utställningsprogram 2021:  

Gun-Britt Henriksson och Leif Nyman  28 – 30 maj och 3 – 6 juni 

Kristina Levin   22 juni – 4 juli 
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Konstföreningen Fröja Plusgiro 63 07 61-5 Kontaktperson 
c/o Kajsa Mellner Daxberg Swish 123 676 132 4 kajsa.mellnerdaxberg@telia.com 
Hornugglan 52   
742 36 Östhammar   

 

 

Herta Hillfon (1921 - 2013) 100-årsjubilerar.  

Visste du att det finns en skulpturgrupp av Herta Hillfon i Lövstabruk?  

”Till vallonernas ära” är ett verk i stengods, som avtäcktes i augusti 1969. Kompositionen är i sex 

delar som visar detaljer av smedernas klädsel och även kraftkällorna för järnhanteringen i bruket: 

elden, vattnet och verktygen som användes för att ta fram metallen ur malmen.  

 

Skulpturgruppen har en lite undanskymd plats nära orangeriet i herrgårdsparken, dvs det orangeri 

som ligger till höger om herrgården, då du står på Bruksgatan och har herrgården framför dig. 

 

I år uppmärksammas att det är 100 år sedan Herta Hillfon föddes. Hon gjorde ett stort antal 

offentliga verk, placerade på olika håll i landet, från -60-talet och framåt.  

Vi är glada att kunna tipsa om detta som finns nära oss! 

 

Till sist – konstpåsk; besök i Österbybruk 

Konst i Påsk i Österbybruk uppmärksammades av flera av 

föreningens medlemmar. Många besökte de coronasäkrade 

utställningarna såväl inomhus som i herrgårdsparken och miljöerna 

runt omkring på egen hand. På långfredagen samlade föreningens 

sekreterare en mindre grupp för visning av porträttutställningen i 

Sadelmakarlängan och de övriga utställningarna i området samt ett 

uppskattat ateljébesök hos Roine Jansson. 

 

 

Skön maj!  

önskar Konstföreningen Fröja  

Kajsa Mellner Daxberg, ordförande 


