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Hej Konstvän.  

Glad Påsk på er. 

 

Nu har ett år gått och vi har på ett eller annat sätt säkert levt året 

på distans. Vi har även fått lära oss många nya uttryck och ord. 

Bara ordet distans är ett ord man inte tidigare har använt och hört 

dagligen, eller hur. Nu kära vänner hoppas vi att snart få bjuda 

upp till dans. 

MKF styrelse har under det gångna året haft regelbundna möten 

med fokus på att övervintra och tänka framåt.  

Årsmötet med dessa formaliteter är avklarat.                                       

Medlemmarna i MKF fick tycka till via ett formulär.                           

Tack till er som svarade. 

Vi har naturligtvis några intressanta sektioner i föreningen som 

behöver tillsättas. Vore trevligt om någon därute skulle vilja vara 

med i arbetet med att bygga upp den nya öppna föreningen, 

arbetsbördan är inte så ansträngande.                             

MKF är till för DIG SOM KONSTINTRESSERAD så fortsätt att läsa detta 

brev så öppnar vi några påskägg tillsammans och hoppas vi ses i 

någon sektion framöver. Hjärtligt välkommen.  

 

 

 



 

 

Nu till vad som hänt och vad som är på gång. 

 

1:a Påskägget: Dragningen i konstlotteriet är avklarat och alla 

vinster är utlämnade. Grattis till de lyckliga vinnarna! 

 

2:a Påskägget: Galleri Kraftverket kommer slå upp portarna för 

utställningar inom snar framtid. 

 

3:e Påskägget: Arbetet med MKF årliga konstrunda är i full gång. 

En försmaksutställning med våra konstnärer finns att titta på under 

april i Gallerian Kvarnen. 

Så save the day för Konstrundan.                                                      

Fred – Sönd 20-22 augusti 2021 

 

4:e Päskägget: Vi har den stora glädjen att meddela er att vi 

ligger i slutdiskussion med Mjölby kommun angående en Konsthall.                       

Vi är till 99 % klara med avtalet så vi öppnar inte påskägget riktigt 

än, men i mitten av april räknar vi med att ha allt klart. 

Spännande eller hur ☺ 

 

Påminnelse för Dig som missat.                                                            

MKF tar tacksamt emot Medlemsavgiften för 2021.   

 

 

 



 
 

Hur blir jag medlem i MKF 

 

Mjölby Konstförening är en förening som vill stimulera konstintresset 

genom att anordna utställningar, öppen ateljé, konstlotteri samt 

på skilda sätt främja studier av konst och verka för tillvaratagande 

av bygdens kulturella traditioner.  

Mjölby konstförening erbjuder dig olika aktiviteter. Konstnärsbesök, 

föreläsningar, medlemsutställning där du själv eller som aktivt 

utövande konstnär är välkommen att delta. Konstrundan är en 

årlig tradition som är uppskattad av besökarna då ca 22 

konstnärer öppnar sina ateljéer. Utlottning av inköpt konst äger 

rum varje år vid föreningens årsmöte.  

 

Medlemsavgift:                                                             200:- /år                                                      

Makar/sambo samma adress:                                    300:- /år                                                 

Aktiv medlem i Konstrundan så tillkommer:              500:- /år                                                     

Vilande medlem                                                           200:- /år  

Bankgiro: 383-7648 

Swish nr: 123 201 34 98 

Märk din inbetalning med: Namn, Adress, Mailadress, Tel.nr. 

Kassör: Christina Danielsson c.danielsson@bahnhof.se 

Ordförande: Denni Nero denninero@hotmail.com 

 

VÄLKOMMEN TILL MKF. 
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