
 
KONSTFÖRENINGEN FRÖJA ÖSTHAMMAR 

Medlemsbrev nr 9 2021 
 

Hej alla konstvänner!  

Konst i alla former och sammanhang finns äntligen tillgänglig igen! Kanske uppskattar vi våra 

konstupplevelser än mer nu, efter en så lång tid av restriktioner och påbud, och visst känner vi 

tacksamhet över den frihet vi normalt sett har att både skapa och uppleva konst!  En fest är på sin 

plats och styrelsen har den stora glädjen att få inbjuda till Lotterifest igen! I medlemsbrevet finns 

information om festen, presentationer av vinsterna och lite annat. Två bilagor följer med e-posten 

denna gång: ”Fröja Konstlotteri 2021 – Vinstpresentation” och ”Fröja Fullmakt 2021”. 

 

Galleri Fröja   

Carl-Olof Tronjes utställning ”Med mina ögon” har setts av ca 140 besökare, varav flera rest hit från 

södra delen av Roslagen och Uppsala. Härligt att utställningen äntligen blev av efter lång (pandemi-) 

väntan. Efter denna, årets sista, utställning pågår arbetet med att planera nästa års program. 

Gallerigruppen ser fram emot att kunna bjuda på ett omväxlande och fint utställningsår 2022!  

 

Resor och utflykter 

Den 20 oktober tog styrelsen emot några medlemmar från Uppsala som nappat på erbjudandet om 

konstutflykt i förra medlemsbrevet. Vi hade en trevlig rundvandring i Östhammar som avslutades 

med besök i Galleri Fröja och utställningen ”Med mina ögon”.  Ta del av bilder och text om dagen på 

hemsidan https://froja.konstforeningar.se  

 

Konstlotteri 2021 

Tillsammans med medlemsbrev nr 9 skickas en bilaga med foto och beskrivning av vinsterna i årets 

konstlotteri. Dragning sker vid Lotterifesten den 29 november i Källörs societetshus, Östhammar. 

Har du inte möjlighet att delta den 29:e, måste du lämna in en fullmakt till styrelsen, där du 

rangordnar vinsterna enligt ditt önskemål. Använd bilagan ”Fröja Fullmakt 2021”. Om du vinner men 

fullmakt saknas, tilldelas du någon av de vinster som blir kvar efter att närvarande medlemmar och 

de som lämnat in fullmakter valt sina vinster.  

Vinsterna presenteras på plats i Galleri Fröja under Skyltsöndagen, den 28 nov. kl. 15 – 18.  

De finns även på vår hemsida https://froja.konstforeningar.se  och som bilaga till medlemsbrev nr 9. 
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Välkommen till Lotterifest 2021 

Efter år av pandemi och inställda aktiviteter känns det extra roligt att inbjuda till Konstföreningen 

Fröjas lotterifest!  

Tid: måndag den 29 november klockan 18.00 

Plats: Societetshuset Källör i centrala Östhammar. 

 

 
Bild: Bygdegårdsföreningen Källörs hemsida  

https://kallor.se  

Pris: 150 kr/person för mat och bordsdryck.  

Inkokt lax med smak av vitt vin och citron eller örtmarinerad fläskfilé.  

Båda rätterna serveras med potatissallad samt smör och bröd. Maten levereras från 
Skärgårdscatering. Bordsdryck (vatten och lättöl) ingår, vin och starköl finns att köpa på plats, 
kontant eller med Swish.  

➢ Ange vilken av rätterna du önskar, samt om du har någon allergi, när du anmäler dig. 

 

Anmälan: görs till vår kassör Anders Gullberg, 

Anmälan och inbetalning senast den 15 november. Använd helst Swish 123 676 132 4  

(plusgiro 63 07 61-5 går också bra). Glöm inte att ange ditt namn på inbetalningen 

Antalet platser är begränsade och anmälan är bindande.  

➢ via e-post; andgul77@gmail.com eller tfn: 070-303 69 07.  

 

Sista anmälningsdag: den 15 november 

Anmälan och eventuella frågor: Anders Gullberg; andgul77@gmail.com, tfn: 070–303 69 07. 

 

Vi hoppas att kvällen bjuder på god samvaro, mat och dryck, lite underhållning och mycket spänning 
kring dragningarna i kvällens lotterier! Kom ihåg att ha Swish eller kontanter tillgängliga för inköp av 
lotter och drycker! 

 

Varmt välkommen! 

Styrelsen  

 
 

Konstföreningen Fröja Östhammar   Galleri Fröja  

Konstfroja@gmail.com   Norra Tullportsgatan 10, Östhammar 

plusgiro 63 07 61-5 eller Swish 123 676 132 4  https://froja.konstforeningar.se 

Societetshuset Källör ligger nere vid vattnet, 

ca 10 min promenad* från busstationen 

Pålkällan. 

 

*Om du har svårt att klara promenaden på 

egen hand - ange detta vid anmälan så ska vi 

försöka lösa det!  
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