
SPF Seniorena Frösön - Konstvandringar  

Ett antal veckor in i det nya året kom SPF Seniorerna på Frösön igång med sina 

”Konstvandringar” 

Vilket betyder att en grupp inom föreningen som känner lust och intresse träffas någorlunda 

regelbundet och uppsöker konstutställningar, konstnärer och konsthantverkare i deras 

arbetsmiljöer. Även utställningar med teman som känns angelägna. 

Gruppen som i utgångsläget var cirka 15-18 personer har visat sig öka för varje gång vi 

träffas. Jättekul! 

 

Vid andra tillfället stämde vi träff vid Jamtli där 
utställningen ”Oknytt” hade pågått under ett 
några månader.  
Vi mottogs av en av museets entusiastiska 
guider och begav oss in i en värld som dom 
flesta av oss inte besökt sedan barnaåren. Här 
fick vi åter konfronteras med tomtar och troll 
som hade olika skäl för att visa sig för 
människobarnen. Det var upp till 
människosläktet att se till å stå sig väl med dom 
små som höll till lite varstans. Vi fick vara med 
om en målande beskrivning och dom välgjorda 
miljöerna som fanns i olika montrar manade 
verkligen fantasin. 
En mycket uppskattad stund!  
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Tredje ”vandrings-” träffen var en riktig höjdarstund då vi besökte Hotell Emmas salong där 

konstnärsgruppen FRIKO (Fria konstnärer) har en permanent utställning. Konstverken är 

mest tavlor utfört i olika tekniker. Gruppen har ett 20-tal medlemmar som är otroligt 

skickliga. Extra uppskattade vi att flera av medlemmarna var där och presenterade sig och 

sina verk. Det blev en fin stund runt fikabordet där man fick en hel del kunskap förmedlat. 

Man kunde även införskaffa verk som man förälskade sig i och hade svårt att lämna.        

Fjärde träffen besökte vi Härke konstcentrum, ett ställe vi ofta återkommer till. Där pågår 

ofta spännande saker. Då medlemmar från Örnsköldsviks kollektiva konstnärsverkstad 

&Galleri Lokomotiv visade sina verk fick vi se prov på en mängd olika konstformer i teknik 

och material. Det blev stundtals funderingar på hur man kan lyckas få fram de olika effekter i 

slutprodukten: konstverket. 

Framöver våren har vi flera spännande vandringar att se fram emot. 
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