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Program vintern 2016/17 
 

Bästa porslinsmuseivänner! 
Vår förening närmar sig 20-års-strecket. Inte dåligt! Vid en sådan mogen ålder 
brukar man vara någorlunda förståndig och även sugen på lite vidare vyer. När 
detta skrivs vet vi fortfarande inget om porslinsmuseets framtid. Men – vi vet att 
kommunen och Nationalmuseum har träffats för att diskutera detta och inget är 
ännu spikat. Så, de vidare vyerna väntar på att öppna sig för oss, positiva sådana 
kan vi hoppas! Till dess håller vi programgrytan kokande och i detta utskick får ni 
några exempel på detta! 

 

7 december på porslinsmuseet kl. 18.30 

JULMINGEL med glögg och pepparkakor! 
Föreläsning: 

Ulrika Schaeder, intendent och konservator, berättar om sitt arbete med den s.k. 
Gustavsbergssamlingen som förvaltas av Nationalmuseum. ”För att kunna bevara 
samlingens nära 45 000 föremål för framtiden krävs både tillsyn och vård. En 
konservators vardag kan innebära allt från att mäta klimat i magasin till att resa 
som ”kurir” med föremålen vid utlån. Om detta får ni veta mer när vi tar oss en 
närmare titt på museiarbetet bakom kulisserna!” 

GOD 
JUL 
OCH 
GOTT 
NYTT 
ÅR 
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2017 
Fredagen den 20 januari kl. 15.30 

Studiebesök på Nobelmuseet  
Vår styrelsemedlem Pia Johansson visar oss 
runt i museet. Entré inklusive visning 100 kr 
per person.  

Betala till vårt konto 443 44 60-4 och anmäl 
till Gunilla Lindholm att du vill vara med 
senast 15 januari. Se adresser på sista sidan. 

 

 
 
Fredag och lördag 17-18 februari kl. 11.00 

Tutankhamun - graven och skatterna 
Replikor av de runt tusen föremål som hittades när graven upptäcktes 1922 i 
Konungarnas dal i Egypten.  

Utställningen öppnades i slutet av november och visas i Magasin 9, Frihamnen, 
Frihamnsgatan 66. Se hemsida, Tutankhamun.se   

Vi har bokat biljetter till två tillfällen, fredag 17/2 kl. 11, 150 kr och lördag 18/2 
kl. 11, 180 kr.  

Välj vilken dag du vill gå och gör som ovan, betala senast den 5 februari till vårt 
konto och anmäl er till Gunilla!  

Se adresser på sista sidan. 
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Årsmöte 2017  
Sikta in er på fredagen den 24 mars! Då tänkte vi kombinera vårt 20-årsjubileum 
med årsmöte. Mer information kommer längre fram… 

 

Resa till St. Petersburg 
För resan till St. Petersburg har vi f.n. 25 st intresseanmälningar, så vi räknar med 
att kunna genomföra resan mellan 27-30 april 

Det blir direktflyg med SAS. Avresa 27:e kl. 11.50 från Arlanda och hemkomst 30:e 
april kl. 15.35  

En aktivitet har tillkommit! Avresedagen besöker vi den berömda Porslinsfabriken 
Lomonosovs, som startade sin produktion under första hälften av 1700-talet. 

 

Intresserad hör av dig till Roine Fredriksson. Se adresser sista sidan. 

Du kan även kolla på www.latitudetravel.se. Klicka på Grupp/Företag. Längst ned 
på sidan finns vår resa. Priset för resan är 8 880 kr. 

Medlemsavgift för 2017 
Medlemsavgiften är oförändrad och kostar 125 kr per år, familj 200 kr, studerande 
50 kr. Betala till plusgiro 4434460-4 från och med 1 januari. 

Förutom föreningens rika programutbud får du fri entré till porslinsmuseet samt 
rabatt på museibutikens sortiment. 
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Senaste nytt från vänföreningen finns på 
www.porslinsmuseetsvanner.se 
eller på Facebook: Porslinsmuseets vänner 
 

Styrelsen 
Ordförande  Marianne Landqvist  0703-975865

 marianne.landqvist@comhem.se 

Vice ordf.  Gunilla Lindholm  0703-662843
 gunillalindholm@bredband.net 

Sekreterare  Roine Fredriksson  08-570 325 93 
 roinefredriksson@gmail.com 

Kassör  Inger Hasselberg  070-766 71 86 
 inger.hasselberg@gmail.com 

Ledamöter  Petter Eklund  073-703 26 43 
 petter.e@bahnhof.se 

 Maria Grunditz 070-722 51 71 
  m.e.grunditz@gmail.com   

  Pia Johansson  0708-146 007   
  piajj@hotmail.se 

  Annika Tegnér  08-615 00 20 
 annika.tegner@gmail.com 

  Johan von Seth 0706-612061 
  johan.vonseth@telia.com 

Medlemsfrågor: info@porslinsmuseetsvanner.se 
 
 
 
 

OBS! Anmäl din mejladress till: 
roinefredriksson@gmail.com 

för att få aktuell information och vänföreningens nyhetsbrev. 
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