Konsthistoriska Klubben
i Linköping

Sommarens program 2016
Kära medlem i Konsthistoriska Klubben
Snart är sommaren här igen och vi i KKL gör som vanligt några spännande utflykter i grannskapet.
Dagsutflykter där vi organiserar färden med hjälp av privata bilar. När du anmäler dig är det därför
viktigt att du anger om du har bil och hur många passagerare du kan ta.
Välkommen att anmäla dig!

Utflykt till Ödeshög den 21 juni kl. 900
Östergötlands Ullspinneriet där ägaren Ulla Karin Hellsten tar emot oss och berättar om
ullspinneriet och de pågående utställningarna: Två japanska formgivare visar virkat och stickat i
spinneriets nya utställningslokal" och Celia Dackenberg som visar plagg från boken ”Sagornas
stickbok”. Vi får också stifta bekantskap med teknik för bearbetningen av ullen i spinneriet och den

design som kännetecknar företaget. (se vidare info www.ullspinneriet.se). En och annan blir säkert
inspirerade att använda det fina garnet till eget skapande.
Efter att ha ätit lunch ur den medhavda matsäckskorgen åker vi vidare till:

Keramiker Lasse Frisk i Kullegården

Där får vi lära känna keramikens möjligheter både i bruks- och i konstföremål. Konstnären Lasse
Frisk tar själv emot och berättar.

Anmälan till Margareta Karlsson senast den 17 juni
E-post pukeryd@gmail.com eller tele 072 0577278.
Avfärd från Borggården kl. 900 i egna bilar. Passagerare delar på bensinkostnaden.
Ange om du har bil!

Konstcafé Bjärka Säby den 6 juli kl. 1330

Vi besöker Bjärka Säby slott där Margit Ekman tar emot oss och berättar om inventarier och konst
och de donationer som släkten Ekman gjort till Pingstkyrkan som nu förvaltar och använder slottet.
Slottet har ett utmärkt café för kaffesugna som vi naturligtvis ska utnyttja som vårt Konstcafe.
Avfärd från Borggården kl. 1330 i egna bilar, passagerare delar på bensinkostnaden.
Anmälan till Ingela Gustafsson senast den 4 juli
e-post ingela.m.gustafsson@bredband.net, tele 013 214499 mobil: 073 8201016.
Ange om du har bil!

Utflykt till Askeby den 18 augusti kl. 1300
Där går färden till det under många hundra år bortglömda klostret i Askeby. Det uppfördes på
1100-talet för kvinnor i cisterciensorden och stöddes av mäktiga adliga ätter. Men det förstördes
efter reformationen och revs. Det enda som finns kvar ovan jord är klosterkyrkan och några
murrester. Arkeologiska undersökningar har gett kunskap om hur klostret såg ut en gång och nu
har det återuppstått i virtuell form! I kyrkan finns konstverk av hög konstnärlig klass och de
vittnar om att klostret en gång var mycket rikt och hade ett stort kontaktnät.
Torsdag den 18 aug visar och berättar Susanne Glöersen om klostret och kyrkan.
Fyll kaffekorgen med något gott så tar vi en gemensam kaffestund.

Bilden är ett provtryck av Viking Forsberg (1910-94) och det berättar om Askeby kloster.

Avfärd kl. 1300 från Borggården i egna bilar. Passagerare delar på bensinkostnaden.
Anmälan till Kerstin Lundin senast den 15 aug. tel. 013-13 17 74 (vissa tider telefonsvarare)
mobil 070-340 90 43, mailadress: kerstin.lundin@bredband.net
Ange om du har bil!

