
Årsringarnas Höstprogram 2019 
 

OBS! Ange i anmälan vilken Årsförening eller Årsring, som Du tillhör!!   

Torsdag 2019-09-05 kl 14.00 – Bukowskis 

Titta närmare på Bukowskis och bli informerad om hur ett konst/ 

auktionsföretag fungerar. 

Så den 5 september 2019 besöker vi Bukowskis på Arsenalsgatan 2 kl 14.00. 

Vi får ta del av hur ett företag i konstbranschen fungerar, dess historia och verksamhet. Du kan 

också passa på att titta på tavlor och föremål som då är utställda där. 

Anmäl dig/er senast den 23 augusti genom att sätta in 100 kr/person till vårt bankgirokonto 

118-8853. 

Arrangör: Nils Curman, nils@curmans.com  

 

Torsdag 2019-10-31 kl 17.00 - Folksamhuset 

Välkommen till en mycket intressant visning av Folksamhusets konstsamlingar. Begränsat till 

22 deltagare – ”först till kvarn”!! 

Folksamhuset innehåller en unik konstskatt i form av tavlor, skulpturer, textilier, möbler mm. 

Folksamhusets konstguide Stig Karels tar emot oss vid receptionen, Bohusgatan 14, kl 17.00. 

Visningen börjar i kundhallen och fortsätter ända från markplan till översta våningen, plan 27.  

Vi kommer att få se interiörer i vacker marmor, textil av Barbro Nilsson, möbler av Axel 

Larsson och Carl Malmsten, skulpturer av Carl Eldh, målningar av Isaac Grünewald och 

glasmosaik av Sven X:et Eriksson. 

Karels har skrivit den rikt illustrerade boken ”Folksamhuset – Arkitekturen, konsten och 

interiören”. Den kan vid tillfället inhandlas för 200 kr (kontant).  

 

Efter visningen, som beräknas ta två timmar, kan de som så önskar inta en gemensam måltid på 

en närbelägen Kinarestaurang. Ange ditt intresse för detta. 

Anmäl dig/er senast den 15 oktober genom insättning av 50 kr/person till vårt bankgiro 118-

8856 och gärna också genom e-post till hans.heilborn@gmail.com.  

Arrangör: Hans Heilborn, hans.heilborn@gmail.com 

 

Onsdag 2019-12-11 kl 12.30 – Jullunch 

Traditionen håller i sig. ”Årets stora händelse”, Jullunchen, denna gång tillsammans med 

Årsringar och representanter från Årsföreningarna med damer, i Odd Fellowhuset på  

Västra Trädgårdsgatan 11 A. Pris per person är 536:-. 

Vi upprepar förra årets njutning med ett läckert julbord och självfallet spännande visor till 

nubben. I år vill vi också genomföra ett lotteri med lockande priser. I priset ingår glögg, 

vatten & öl och kaffe. 

 

Anmäl dig/er senast den 18 november genom att sätta in 536 kr/person på vårt bankgiro 

118-8853. 

 

Arrangör: Claes Tornerhielm  claes-tornerhielm@tele2.se  
 
Väl mött hälsar Styrelsen för Sällskapet Årsföreningarna genom 

     Claes Tornerhielm       Nils Curman       Hans Heilborn 
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