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Kära porslinsmuseivänner,  
välkomna till vårprogrammet 2023! 

Mars 
1. Årsmöte tisdag 14 mars 18.30-21.00 

Plats: Gustavsgården, Trallbanevägen 3-5, Gustavsberg 
I separat utskick till medlemmar som betalat kommer övriga dokument inför årsmötet, 
verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, verksamhetsplan samt valberedningens förslag. 
Utskrifter kommer också att finnas på plats. Dagordningen bifogas. 
Program 
 Förhandlingar 
 Smörgås, kaffe, te 
 Information från museet 
 Mari Saretok och Eva Rimm berättar om sin mamma 

Mari Simmulsson 
Har ni keramik hemma som Mari Simmulsson gjort 
på Gustavsberg, tag gärna med om ni vill visa.  

 Marika Bogren berättar om kulturarvsprojektet som nu 
är avslutat. Vi har sökt bidrag för en fortsättning.  

 Möjlighet att se Herbert Bergschölds husmodeller som 
nu finns i nya montrar på Gustavsgården 

Anmälan till gunillalindholm123@gmail.com, mobil 070 366 28 43. 

2. Gunnar G:son Wennerberg 

Onsdag 8 mars klockan 17.30 – 19 
Ulrika Schaeder berättar om Gunnar G:son Wennerberg och visar bilder samt föremål som är 
utställda på museet. Anmälan till gunillalindholm123@gmail.com, mobil 070 366 28 43. 
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April 
3. Vårstavi 

Lördag 15 april klockan 12. 
Kom gärna innan för att se den fantastiska trädgården. 

”Man lär känna en människa bäst genom att 
skulptera dem" menade själsläkaren Poul Bjerre, 
en förgrundsgestalt för psykoterapi i Sverige 
och en skicklig skulptör. Ett arv gjorde det 
möjligt för honom och hans fru Gunhild att 
bygga Vårstavi i Grödinge år 1915. Huset och 
trädgården är byggda efter den tidens 
nyskapande ideal. Hemmet är intakt och 
trädgården  har sin ursprungliga struktur kvar. 
Carl Milles, Ellen Key, Gunhilds bror Gunnar 
G:son Wennnerberg och prins Eugen var några 
återkommande gäster här.  

Nynäsvägen 4, Grödinge 
Pendeltåg 40 mot Tumba, buss 717 mot Vårstavi, 3 min promenad.  
Entré och visning 100 kr/person.  Anmälan till gunillalindholm123@gmail.com, mobil 070 366 
28 43.

4. Prinsens kända och okända skatter 
Torsdag 27 april, visning klockan 18-19

Entré 150 betalas i kassan. Visningen 100 kr/person betalas till PG 443 44 60-4. Skriv 
Waldemarsudde! Anmälan till gunillalindholm123@gmail.com, mobil 070 366 28 43. 

Konst och konsthantverk ur Waldemarsuddes samling. 
Ny utställning öppnar 22 april och pågår till 17 mars 
2024. 

En variationsrik, spännande och omfattande presentation 
i hela slottet som fokuserar på såväl högkvalitativa 
konsthantverksföremål som sällan visats, som på 
välkända favoriter ur samlingarna av prins Eugen och 
andra konstnärer. Förutom konsthantverk i glas, 
stengods, silver, porslin, marmor och brons samt möbler, 
kommer även måleri, teckningskonst och skulptur att 
visas. I en del av utställningen fördjupas bilden av prins 
Eugen som formgivare av Waldemarsuddekrukan, stolar, smycken m.m, men också av hans 
förvärv av möbler och konsthantverk till sitt vackra hem Waldemarsudde. I en annan del av 
utställningen intar prins Eugen på nytt sin forna ateljé, i en lustfull presentation av målningar 
och målade förstudier till såväl stafflimåleri som till hans monumentala fresk Staden vid 
vattnet i Stockholms stadshus. På övervåningen visas också ett urval av prinsens betydande 
samlingar av måleri av svenska, övriga skandinaviska och franska konstnärer. 
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Maj 

Arkitektur i Gustavsberg 
Fotoutställning i Tornhusets café Delselius, från första maj till sista juli. 

Design och återbruk 
Datum ej bestämt 

Aktivitet i Gustavsbergs hamn, vi gör mosaik av krossat porslin 

Juni 

Värmdöfestivalen i Gustavsberg 6 juni 
Ny utställning på Porslinsmuseum, vernissage 3 juni. 

5. Visning och workshop på Porslinsmuseet 
Onsdag 7 juni klockan 17-19 

Vänföreningen har donerat ytterligare två drejskivor till Porslinsmuseets keramikverkstad. 
Kom och prova på att dreja tillsammans med museets pedagog Joanna Günther, som också 
berättar om sin verksamhet på museet. Vi får också en visning av sommarens utställning. 

Två grupper med 12 personer i varje, vi turas om att dreja eller titta på utställningen. 
Anmälan till gunillalindholm123@gmail.com, mobil 070 366 28 43. 

Augusti 

Porslinets helg 

Lördag och söndag 26 - 27 augusti klockan 11-16. 

Anmälan till samtliga program: gunillalindholm123@gmail.com, 
mobil 0703662843 

 
För aktuell information besök vår hemsida 

www.porslinsmuseetsvanner.se 
och för aktiviteter i hamnen 

www.gustavsbergshamn.se/kalendarium  
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INFORMATION 
Vi vill ju så gärna få nya medlemmar och 
behålla våra gamla medlemmar, så vi hoppas 
ni har förståelse för höjningen av medlems-
avgiften (den första höjningen på 25 år) med 
50 kr/ person. 

 enskild medlem 175 kr 
 medlemmar på samma adress 300 kr 
 studerande 50 kr 

Nuvarande entrépriser: 100 kr 11:00–14:00, 
80 kr 14:00– 15:30, 50 kr 15:30–16:00.  
Under 20 år fri entré. 

Betala nu för år 2023, när du betalat får du 
medlemskort som berättigar till entré på 
Gustavsbergs porslinsmuseum. 
 
Plusgiro 443 44 60-4 

Ange typ av medlemskap, adress och 
mejladress. 

Du kan också bli medlem genom att betala 
på Porslinsmuseet. 

 

Kom ihåg att meddela ny eller ändrad mejladress till: 
info@porslinsmuseetsvanner.se 

 
 

Styrelse 2022-2023 
Ordförande  Gunilla Lindholm 070-366 28 43 gunillalindholm123@gmail.com 

Vice ordförande  Johan von Seth 070-661 20 61 johan.vonseth@telia.com 

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

Ledamöter  Mats Björkman  070-245 51 55  mats.bjorkman@telia.com 

 Ursula Malmström Nehm  070-738 69 49  ursula.m.nehm@gmail.com 

 Carola Stuart  070-308 89 64  carola.stuart@columbusforlag.se 

 Sarah Westerling  070-316 34 27  sarah@westerling.se 

 Markus Dimdal   markus@dimdal.se 

 
Följ oss på www.porslinsmuseetsvanner.se  

där vi publicerar våra aktiviteter  
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Dagordning årsmöte 2023 03 14 
Gustavsbergs Porslinsmuseum Vänner 
 
1 Val av mötesordförande 

2 Val av sekreterare för mötet 

3 Val av 2 justerare att justera dagens protokoll 

4 Mötets utlysande, i behörig ordning är minst 14 dagar i förväg 

5 Fastställande av dagordning  

6 Verksamhetsberättelse, resultat och balansrapport för 2022 

7  Revisionsberättelse för 2022 

8 Ansvarsfrihet för 2022 

9 Arvode till styrelsemedlemmar.  
Det utgår nu ingen ersättning för arbete till styrelsemedlemmar. 
Endast enkel förtäring på styrelsemöten och en middag/år. 

10 Verksamhetsplan, program och budget för kommande år 2023 

11 Val av ordförande för föreningen på 1 år 

12 Val av styrelseledamöter på 2 år 

13 Val av revisorer och revisorssuppleant på 1 år 

14 Val av valberedning på 1 år 

15  Fastställande av medlemsavgift för 2024 

16  Av styrelsen hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmar anmälda 
ärenden. 

17 Information från museet 

18  Avslutning 


