2021-09-29

Efter en lång pandemi kändes nästan förväntan i luften från de 59 medlemmar som hade mött upp
för möte och firande! Sjukvårdens konstförening öppnade upp årsmötet tillika 50-års-jubiléet på den
exakta dagen, föreningen bildades nämligen på kvällen den 29 september 1971.

Kvällens eminente toastmaster, Anders Sjöblom hälsade alla välkomna och guidade oss sedan
igenom kvällen med lätthet och humor. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar då omval och nyval
förrättades, revisorernas berättelse föredrogs följt av att styrelsen beviljades ansvarsfrihet (se mer
detaljer i årsmötesprotokollet).
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Anders Sjöblom

Därefter följde avtackning av tidigare styrelseledamöter samt tidigare ordföranden Elsa-Maria
Wallberg som med mycket stort engagemang tjänat föreningen under hela 29 år! Nog ett svårslaget
rekord!

Anders Sjöblom, Elsa-Maria Wallberg, Georg Wahl

På detta följde ett uppskattat föredrag av
keramikern Cecilia Kraitz, som för övrigt gjort
jubileumsgåvan som delas ut till alla
medlemmar. En fin teskål (Chawan) i stengods
kompletterad av föreningens jubileumsskrift.
Cecilia berättade om hur hon kom att använda
den japanska rakutekniken, lite om filosofin
bakom, om den japanska teceremoni, och om
vad som tilltalar henne i begreppet wabi-sabi,
om att kunna se det vackra i det tillfälliga som
kommer till en i konsten och i livet, det
slumpartade och förgängliga, det icke-perfekta.
Ett tänkesätt i många avseenden väsensskilt
från vårt västerländska skönhetsbegrepp.
Vidare om värdet i att kunna släppa taget.
Cecilia menade dock att hon märkt att allt flera
börjat upptäcka och uppskatta detta sätt att
närma sig tingen och tankarna kring dessa.
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”- Att släppa taget” blev en lämplig stickreplik för Anders Sjöblom som såg symboliken i att vi nu i viss
mån kan släppa taget på väg mot mindre kontrollerade tider nu när pandemin tycks klinga av. Där är
vi snart, att återigen kan träffa varandra på vanligt sätt och ej begränsat av pandemins strängaste
restriktioner.
Anders tittade på klockan och förkunnade: ”- Föreningen har hunnit bli exakt 50 år och 10 minuter!”
Följdriktigt fortsatte därför festligheterna med god smörgåstårta och vin. Medlemmarna kunde börja
kvittera ut sina keramikskålar. (De som inte kunde delta på mötet kommer att ges möjlighet att
hämta dessa vid annat tillfälle, mer information om detta kommer).

För första gången
lottades även ”Vinst till
minne av Sune
Andersson” ut.
Vinnare av bok och ett
fint träsnitt av Dronning
Sonja blev Eva Thede.

Därefter genomfördes det uppskattade konstlotteriet till belåtenhet för många och minglet och
samtalen fortsatte sedan till sent in på kvällen då en nöjd skara medlemmar gavs sig ut i duggregnet,
för att bege sig hem.
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