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ORDFÖRANDES TEXT

SÖDERGÅRDEN I VÅRA HJÄRTAN
Med Södergården är det nog så att när vi väl upptäckt denna oas i hjärtat av Södermalm så blir
vi mer och mer engagerade. Först genom att någon föreslår att vi ska gå med i någon av alla
kurser eller grupper. Och så upptäcker vi vilken rik verksamhet som pågår. Vi vill vara med i
en kurs till och ja det behövs volontärer till caféet.  Självklart blir man medlem, vilket ger
rabatt både i caféet och många kurser.

Plötsligt finner vi nya gemenskaper samtidigt som vi odlar våra intressen. Det egna
vardagsrummet har vidgats precis som det var tänkt en gång för hundra år sedan när
hemgårdsrörelsen skapades. Det var en tid på Söder med stor
fattigdom och trångboddhet. Det fanns ingenstans att ta vägen.
Hertha Svensson och Kerstin Hesselgren är de pionjärer som med
inspiration från England skapat vår hemgård. Och 2021 är det hundra
år sedan den kvinnliga rösträtten infördes, något som de också
kämpade för.

När man sitter i biblioteket och hör alla livliga röster ute i caféet blir
det extra tydligt att behovet av ett vidgat vardagsrum behövs även i
dag. Inte därför att vi är fattiga eller trångbodda, men därför att vi
behöver odla vår kreativitet och möta andra människor. Visst är det
mest kvinnor som tycks ha detta behov men det glömmer vi när Jörgen Näslund kommer och
spelar Taube,  Cornelis och Afzelius. Tydligt är att människor tröttnat på att sitta hemma,
ensamma och isolerade.  Det är så glädjande att allt sjuder av liv och rörelse i varje vrå efter
det gångna året som varit ett prövningens år. Under våren var vi tvungna att stänga ner och
under hösten ha en begränsad verksamhet med restriktioner, vilket givetvis påverkat
ekonomin.

Men påhittigheten att ändå ha en verksamhet har varit påfallande vilket denna
verksamhetsberättelse visar. I februari startade tisdagsträffar i Arenateatern uppe i Sofia. Ett
antal damer kom och visade upp hantverk trots att det ibland var både snö och is. Och
hemsidan och facebooksidan presenterade hela tiden olika aktiviteter. Personalen har under
hösten genomfört många av de traditioner som hör till som julbasar och jullunch både för
bridgegruppen och för alla medarbetare.  Ett mycket stort tack till alla som gjort detta möjligt.

Styrelsen vill tacka alla anställda, medarbetare, ungdomsledare, lärare och frivilligarbetare för gott
samarbete under det gångna året. Vi ser fram emot ett år med nya utmaningar och en livfull
verksamhet.

Kristina Lejdström Johan Suhr Lill Nilsson Gunilla Lundborg
Ameli Näsvall Mona Näreskog Jonas Rosén Monika Nilsson
Jagit (Nito) Deol Samira Francis
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MEDLEMMAR

Rätt till medlemskap i Föreningen Södergården har alla enskilda personer som deltar i eller på

annat sätt stödjer hemgårdens verksamhet och erlägger fastställd årsavgift. Vid årsmötet den

18 maj beslöts att årsavgiften för år 2021 skall vara 100 kr för vuxen och 50 kr för ungdom

under 18 år. Medlemskapet gäller per kalenderår. Södergården hade 2021 301 medlemmar.

STYRELSE

Hedersordförande

Urban Strand

Ordinarie ledamöter

Kristina Lejdström, ordförande

Johan Suhr, vice ordförande

Gunilla Lundborg, sekreterare

Lill Nilsson, kassör

Mona Näreskog

Ameli Näsvall

Jonas Rosén

Maria Kangas

Jagit Deol

Lisa Rosén, verksamhetsledare, föredragande

Elin Unnerman, adjungerad

Suppleanter

Monika Nilsson

Samira Francis

Arbetsutskott

Verksamhetsledare

Ordförande

Revisorer Johan Engdahl, Sonora Revison,

Magnus Berg
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Revisorssuppleanter Sonora revision och Ebba Nordström

Valberedning

Alice Hörnell, Ulla-Britt Ejdeling

Under verksamhetsperioden har sex protokollförda styrelsemöten hållits.

PERSONAL

Lisa Rosén verksamhetsledare, föräldraledig under höstterminen

Elin Unnerman kursansvarig, kontor

Rosa Velásquez Muñoz ekonomibiträde, kök och servering

Katarina Ekman ansvarig för lokaler och ungdomsverksamhet

Felicia Strålin projektledare

Ellen Landberg projektarbete

TIMANSTÄLLDA

Jenny Dahlquist ungdomsledare

Åsa Albrecht ungdomsledare

Jenny Linderström kontor, kök och servering

Petri Olivares Linderström servering

PRAKTIKANTER

Ella Moe digital kommunikation

Susanne Lindau kök och servering

VOLONTÄRER

“Södergården är en så fin plats” sa en volontär och fortsatte meningen med att uttrycka

tacksamhet över att ha en plats och ett sammanhang att gå till. Kanske är det likadant för flera

och att det är därför människor återkommer till Södergården år efter år och utför volontärt
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arbete. I det dagliga arbetet ses volontärerna leda grupper och klubbar eller hjälpa till i

serveringen. Det finns också de som vattnar blommor eller passar huset när det behövs. Inför

och under julbasaren är huset fyllt med människor som packar senap, bakar småkakor och ser

till att Södergårdens största evenemang blir till. Under julbasarens två dagar serveras ungefär

50 personalmåltider per dag.

Tack till alla volontärer som leder grupper, klubbar medverkar vid julbasar, elevutställningar

och andra evenemang.

Tack riktas även till Jörgen Näslund som snart kan räknas som Södergårdens hustrubadur då

han även under 2021 har underhållit med gitarr och sång vid flera tillfällen.

ÅRSMÖTE

Föreningen Södergårdens årsmöte ägde rum digitalt den 18 maj 2021. 18 personer deltog.

Akvarellmålning av Birgit Schreiber under hopp-utställningen i början av år 2021.
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KOMMUNIKATION
För inte alls länge sedan var det med brev, fax och telefon som Södergården kommunicerade

med omvärlden. 2021 är det annorlunda. Nu är det främst sms, mejl och sociala medier som

används men även om det blir fler digitala alternativ och det ibland krävs att

kommunikationen sker via chat eller en digital plattform ska värdet av ett telefonsamtal inte

underskattas. För på Södergården samlas människor av alla åldrar och för alla är det inte

självklart att ha en smartphone, mejl eller skicka dm på instagram; som görs mycket på

ungdomsverksamheten. Södergården vill, och ska, kunna kommunicera med alla sina

deltagare på för dem möjliga sätt och för vissa är det post och telefon som gäller.

Föreningens kommunikation med information och marknadsföring består av flera kanaler:

Programmet har sedan 2020 getts ut terminsvis med en ny färg på varje program. Programmet

publiceras på hemsidan där nyheter uppdateras löpande. De som önskar, och meddelar detta

till Södergården, kan få ett program hemskickat med post. För vårterminen 2021 trycktes

inget program eftersom coronapandemin gjorde det svårt att planera. De som ville ha ett

program på papper kunde självklart få det och dessa skrevs då ut på skrivare. Inför

höstterminen 2021 gjordes åter ett tryckt program som skickades via post till drygt 100

personer som önskat detta.

De digitala kanalerna fortsätter att ha en lojal följarskara som ofta interagerar med

Södergården. Hemsida, facebook och instagram är välbesökta och de nyhetsbrev som skickas

ut per mejl öppnas av cirka 60 procent. Under 2021 skickades 15 nyhetsbrev ut till ungefär

830 personer per gång. Följare på facebook ökade mellan december 2020 till december 2021

från 1018 personer till 1240 personer. På instagram har vi i slutet av 2021 391 följare.

Södergårdens kurser och evenemang visades i kalendarium i lokaltidning och DN. Mitt i

plockade också upp Södergårdens julbasar bland sina tips om bra julmarknader i Stockholm.

Lars Epstein var på plats när utställningen HOPP hängdes i Skyltfönstret och han rapporterade

om händelsen på sin facebooksida. Södergården omnämns också i boken “Äldre och ensam

-vad göra? av Li Norman (sida 54-56) som en plats där årsrika kan berika sitt liv.
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Skyltfönstret har under året tagit olika skepnader;

sommarhälsningar, deltagarutställning och HBTQIA+. De två

skyltfönstrena kommunicerar med förbipasserande med verk från

kurser, försäljning av bland annat basarklubbens alster samt

marknadsföring. Under året har skyltfönstrets potential utvecklats

och idéer att använda fönstret ännu mer som utställningsarena

börjat smidas. Pengar har sökts och beviljats och  under 2022

kommer arbetet med  upprustning och förnyelse av fönstret kunna

påbörjas.

LOKALER

Samlingssalen har fortfarande två rader stämp som förstärkning och hur länge dessa ska vara

kvar är oklart. Stämpen har påverkat vilka aktiviteter som kan bedrivas i Samlingssalen och

en hel del uthyrningar och alla planerade konserter har uteblivit. Kammaren har drabbats av

en fuktskada och varit oanvändbar under stora delar av året. Inget har blivit bestämt kring

renoveringen av fastigheten men Fastighetskontoret har genomfört en utredning. Från

föreningens sida är behovet av renovering och modernisering stort. Tänk vad en hiss skulle

kunna göra för verksamheten!

Samlingslokalen, på gatuplan, används dagtid till bland annat körer, sammanträden,

tävlingsbridge, dans, qigong och friskvård för årsrika. Samma lokal används också till loppis,

7



sticklingsbyten och karaoke för deltagare med en intellektuell funktionsnedsättning. Den hyrs

även ut till möten och andra sammankomster.

Första våningen inrymmer Södergårdens hjärta - serveringen i Grå salongen, som är en

mötesplats för alla åldrar. Här finns också ett bibliotek, expeditionen och Blå salongen, en

vackert utsmyckad lokal som används för studiecirklar, föreläsningar och möten.

Andra våningen sjuder av aktiviteter i fyra trevliga studierum varav en fullt utrustad

silversmidesverkstad. Grupper avlöser varandra såväl dag- som kvällstid. Här finns också

Södergårdens kök där bröd bakas till serveringen.

Tredje våningen består av Strandbergsvåningen och Margaretavåningen. De används

kvällstid till ungdomsverksamhet, studiecirklar, lokaluthyrning och dagtid för

svenskundervisning och studiecirklar. Där finns fyra studierum samt ett kök där grupperna

kan dricka kaffe på rasterna.

Vinden högst upp i huset inrymmer stora ateljén, där tolvstegsgrupper som t ex NA har en del

av sina sammankomster och ungdomsverksamhetens band repar. Dagtid hyrs rummet ut eller

används till cirkelverksamhet. På samma våningsplan finns även en musikstudio och

Vävkammaren som nyttjas av Södergårdens vävklubb.

Verkstaden, tvärs över gården, används för studiecirklar i bland annat glasfusing samt

oljemålning och hemmafix. Lokalen används också av Södergården för reparationer och

underhåll av inventarier.

Manuel – Kontaktnät på eget språk har under året hyrt rum på Södergården för sin

mottagning och haft sina styrelsemöten i våra lokaler.
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Foto: Katarina Ekman

SAMARBETSPARTNERS

Södergårdens samarbete med andra föreningar, institutioner och privata initiativ speglar en del

av vår utåtriktade verksamhet och kompletterar bilden av Södergårdens betydelse som ett

lokalt kulturellt centrum och folkbildare. Samarbetet har skett på en mängd olika sätt:

Upplåtelse av lokaler för enstaka eller en serie av sammankomster för olika organisationer,

större eller mindre utåtriktade arrangemang på eller utanför gården.

Här följer en förteckning över de organisationer som Södergården på något sätt samarbetat

eller samverkat med under verksamhetsperioden.
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AA (Anonyma alkoholister) Midsommargården
ABF Stockholm Miso
Akvarellvännerna Mäster Olofsgården
Auktionshuset Kolonn NA (Anonyma Narkomaner)
B-reel films NBV
Bakverk är också ett hantverk NBV Öst
Birkagården Orientmattsällskapet Pazyryk
Björnkroki Partiet Enhet
Brf Gråberget Polisen
BRF Sturen Större PRO Katarina
Dalslands Gille PUNKT Medis
Dufis resegrupp Ryska riksförbundet i Sverige
European Zhineng Qigong Samfundet för unisonsång
Familjebehandlargruppen på Södermalm Samverkan Söder
Flitiga Pennorna Seniorkören
Fritidsgården Duvnäsgatan Sidenväveriets vänförening
Fryschillet Skeppsholmsgården
Fryshuset Skolorna på Södermalm
Fältassistenterna Södermalm Socialdemokraterna Katarina Södra
Föreningen Fanzingo Socialdemokraterna Katarina Västra
Föreningen Manuel - kontaktnät på eget språk Socialdemokraterna Södermalm
GS Veteranerna Storstockholms Släktforskarförening
Hattbaren Street business
Hela jorden Street minds
Hemgård Sverige Sångbolaget
Internationella Bekantskaper Söderandan
Internationella Folkdansklubben Södermalms SDF
Jörgen Näslund Södermalms ungdomsmottagning
Konstgillet i Hantverkarna Televerket pensionärer
Kronprinsessan Margaretas Minnesfond Timmermansgården
Kumin Tulltjänstemännens S-förening
Le Casting AB Underearners
Lärolika Ung Vänster
Madeleine Östlund Vision
Maggie Widstrand casting Vänsterpartiet Vita Bergen
Medfjärds sportstugeförening Värmdö Durspelare
Mediehuset Grön press Äldreförvaltningen
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STUDIECIRKLAR

Föreningen Södergårdens mest omfattande aktiviteter består av studieverksamhet i cirkelform

och i mindre studiegrupper. Huvuddelen av dem rapporteras genom studieförbundet ABF

Stockholm. Under första halvåret av 2021 blev stora delar av studiecirklarna inställda eller

omgjorda till digitala cirklar på distans beroende på coronapandemin. De cirklar som hölls i

huset skedde strax innan eller under sommaren.

Antal Deltagare Ledare

VT 21 HT21 VT 21 HT21

Akvarellmålning 13 10 87 74 Eva Lalander, Nina
Ölund-Noreskär, Rolf Ydefeldt

Bildväv 1 3 3 17 Ellen Landberg, Eva Mendel

Broderi 4 2 21 15 Ellen Landberg, Fredrika
Lindwall

Gitarr 3 24 Anders Berglund

Glasfusing 2 9 Jenny Abrahamsson

Hållbar hälsa hela
livet

2 10 Jeanette Scott

Hemmafix 1 4 Mårten Nicklasson
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Knyppling 1 2 5 9 Margareta Stellnert

Oljemålning 2 9 Zofia Paryszka

Orientalisk dans
& Dark Fusion

4 8 25 35 Jenny Linderström

Qi Gong 2 14 Laina Frej, Eva Bajor

Quiltning 1 4 Birgitta Horn

Barnkonst 1 11 Jenny Myrsell

Skrivkurs 1 1 6 5 Maria Leijonhielm

Silversmide 2 14 10 102 Daniela Montalbano, Lisa
Rondahl Pedersen, Charlotte
Franck

Släktforskning 1 6 Olle Månsson

Stockholmiana 2 12 Rolf Ydefeldt, Maj Sandin

Sömnad 1 4 Frida Kvist

Teckning 1 5 Nina Ölund Noreskär

Vävkurs 1 1 3 3 Mariana Silva Varela

Yoga 1 1 5 8 Pamela Nauska

KLUBBAR

Många av Södergårdens medlemmar är organiserade i klubbar. Storleken på klubbarna

varierar kraftigt, 5-50 medlemmar och storleken hänger samman med klubbens syfte.

Klubbarna erbjuder en bra social gemenskap och gynnar klubben i sig, den enskilde individen

samt Södergården.

Basarklubben gör en stor och viktig insats för Södergården genom att helt på frivillig basis

sy, virka, brodera, sticka och väva alster som säljs till Södergårdens vinning. Deltagarna i

klubben brukar också vara volontärer innan, under och efter julbasaren. 2020 blev det ingen

julbasar och det såldes därför mycket färre alster vilket fick en av deltagarna att utbrista: “Nu

har jag en hel kista stickade sockar och vantar hemma, snart får jag ställa mig på en

loppmarknad och sälja!”. Turligt nog var det en kall vinter och när det hängdes raggsockar för
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försäljning i skyltfönstret gick de åt som smör i solsken! Dessutom kunde Basarklubben

samlas under andra halvan av 2021 och återuppta sin verksamhet vilket var roligt och

behövligt både för både Södergården och deltagarna i Basarklubben. Det blev också en

julbasar traditionsenligt andra adventshelgen och basarklubben var då en självklar del i

arbetet.

Klubbar 2021
Antal Deltagare Ledare

VT 21 HT21 VT 21 HT21

Basarklubb 0 1 0 15 Ritva Huotari Ej vt 21
Lugna
Promenader

1 1 8 10
Kerstin Josefsson, Ulla
Waern

Måndagssilver 1 1 6 15 Magnus Berg

Ut & Gå 1 1 0 23

Ulla-Britt Ejdeling,
Dagmar Ekström,
Ingegärd Karlsson,Eva
Nyqvist

ej vt 21

Vävklubben 1 1 6 10 Ellen landberg

Lappteknik av Birgitta Horn

GRUPPER

Södergården samarbetar med fristående grupper, föreningar och organisationer genom att

upplåta lokaler till olika gruppverksamheter. Gruppernas syfte och mål varierar liksom
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storleken på grupperna. Liksom med all annan verksamhet under 2021 ställde många grupper

in delar eller hela sin verksamhet under första halvan av året.

Grupper 2021
Antal Deltagare Ledare

VT 21 HT 21 VT 21 HT 21

Att skriva sitt liv 0 1 0 7 Monica Lindfors

Akrylmålning 1 1 3 4 Ingrid Ewald

Aktier 0 2 0 9 Hanele Rustemeyer, Sylvia Eurenius

Akvarellgrupper 1 3 5 25
Ann, Johansson, Inga Lindkvist,
Inga-Lill Gellerstedt, Lennart Berg

Dans från
1600-1900 talen 0 0 Anita Goude-Jansson

Flitiga Pennor 0 1 0 7

Quiltning 0 1 0 3 Birgitta Horn
Internationell
folkdans

1 6 Gunnel Ginsburg

Kumin 1 5 Marie Dagman

Landskapscirkel 1 7 Rigmor Rosenqvist

12-stegs-grupper 15 325  Deltagarna är anonyma.

NBV Karaoke 1 22  
Smidesgruppen
Frifräsarna

1 1 10 10 Ingegärd Varda

Stockholmiana i
rörliga bilder

1 15

Sångkörer 1 130
Cecilia Åslund, Sanna Rogberg,
Monica Darbom

Tävlingsbridge
1 80 Björn Nyman, Gunilla Jägenstedt

VERKSAMHET FÖR ARBETSLÖSA OCH LÅNGTIDSSJUKSKRIVNA

För att underlätta för arbetslösa och långtidssjukskrivna att komma tillbaka till  arbetslivet och

att söka motverka de sociala klyftor som arbetslöshet och långtidssjukskrivning kan leda till,

har föreningen under verksamhetsåret tillämpat reducerade kursavgifter för dessa grupper.

Södergården har även erbjudit praktik- och arbetsträningsplatser under året.
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ÄLDREVERKSAMHET

En stor del av de som besöker Södergården är årsrika och därför vill Södergården göra riktade

aktiviteter till den gruppen. Så även 2021 trots pandemins grepp om Stockholm. Det har varit

allt från promenadklubbar till viseftermiddagar och fikaträffar i Vitabergsparken. Till

Södergårdens kurser erhåller pensionärer ofta nedsatt pris.

UNGDOMSVERKSAMHET

Södergårdens ungdomsverksamhet står på flera ben, de flesta inriktade på fritidsverksamhet

för ungdomar men även för deras vuxna.

Spektrum, fritidsverksamheten för HBTQIA+ungdomar 12-17 år och deras allierade, har

under 2021 fått många nya besökare. Under de veckovisa träffarna har deltagarna fått vara

med att planera och utforma aktiviteter; till exempel brädspel, biljard, TV-spel, pyssel med

akvarell och tusch, pinstillverkning, tröjtryck och diskussions- och temakvällar. Nyckelord i

verksamheten har varit trygghet, delaktighet och normkritik, vilket har visat sig ge

ungdomarna en plats där de kan få vara sig själva utan förutfattade meningar. Under

sommaren arrangerades två dagkollon, ett för unga  HBTQ-personer och ett musikkollo. Båda

kollona var fullsatta och mycket uppskattade av deltagarna. Under året fortsatte Spektrum+,

ett häng för unga vuxna 18-25 år, på Södergården.
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Replokalerna har hållit öppet måndag till torsdag för ungdomar mellan 12 och 17 år. Under

året har cirka 20 återkommande band använt replokalerna.

Den återkommande föreläsningskvällen “Grattis du har en tonåring” ställdes in 2021 på grund

av pandemin.

Södergården samarbetar med Samverkan Söder, Söderandan och Södermalms SDF, där olika

föredrag, workshops och nätverksträffar anordnas. Under sommaren använde Södermalms

SDF samlingssalen som rast- och lunchrum för sina sommarjobbande ungdomar.

VERKSAMHET FÖR UTRIKES FÖDDA

Södergårdens verksamhet för utrikes födda har funnits sedan 1988 och är en viktig del av

Södergården och hemgårdsrörelsens tanke om att vara vara inkluderande. Tidigare har

Södergården i samarbete med ABF stockholm  haft undervisning i svenska alla vardagar och

språkcafé i samarbete med Internationella bekantskaper. Tyvärr satte coronapandemin käppar

i hjulet för båda aktiviteterna.  Svenskundervisningen flyttades till ABF-huset på Sveavägen

eller på distans och språkcaféet har hållit paus under pandemin. Södergården planerar för att

återuppta båda verksamheterna så snart det åter är möjligt.

RESOR

Som så mycket annat under 2021 blev Södergårdens resor inställda på grund av

coronapandemi. Vi ser fram emot alla de resmål som ska besökas i framtiden!

ÖVRIG VERKSAMHET

Södergårdens kaffeservering är ett nav i verksamheten dit de allra flesta besökare kommer för

att träffas och fika. Den hemtrevliga inredningen i serveringen och det hembakta brödet är ett

starkt bidrag till att miljön blir vänlig och varm som i ett hem. Under 2021 gjordes

serveringen om till självservering vilket har fallit väl ut. Under tiden med pandemin erbjöds

kaffekorgar som kunde hämtas i serveringen och avnjutas i kurslokalerna; inte fullt så mysigt

som att sitta i Grå Salongen kanske, men ett gott alternativ.
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Till kaffeserveringen hör köket på två trappor där det

mesta av brödet till serveringen bakas.

I Södergårdens övriga verksamhet kan också nämnas

biblioteket och Stockholmianarummet vars litteratur är

tillgänglig för besökarna. Det går bra att låna hem en

bok, eller att slå sig ner och läsa. Stockholmslitteraturen

i Stockholmianarummet har katalogiserats för att vara

lätt åtkomlig. Biblioteket är tillgängligt för allmänheten i

den mån rummet inte används för kurser.

ANNAT SOM HÄNT 2021

Under våren anordnades zine-verkstad, screentrycks, pinworkshops och påskäggsjakt för

ungdomar.

I augusti anordnades en spelning i Vitabergsparken där tre av Södergårdens band uppträdde.

Evenemanget var efterlängtat och dessutom välbesökt med 300 besökare!

Varje torsdagskväll, då det har varit möjligt under pandemin, träffades alla som ville för

Stickcafé i Grå Salongen.

Sångerskan Madeleine Östlund lånade vid flertalet tillfällen lokal på Södergården för att

repetera inför sin föreställning som hon även uppförde på Södergården.

Tre guidade visningar på olika delar av Skogskyrkogården hölls under ledning av

kulturhistoriker Anna Westman.

Kursen Nyfiken på konst för barn i åldern nio till tio år hölls, där barn fick prova olika

tekniker och konstnärliga uttryck.
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Utställningen HOPP, med alster från Södergårdens deltagare, hängdes i skyltfönstret och

Lars Epstein var på plats  och bloggade om det.

Tisdagsträffar i Vita bergsparken hölls så länge vädret tillät. Träffarna blev ett forum för

dem som ville umgås och fika trots coronapandemin; ibland med tema eller föreläsare, ibland

helt fritt.

Utomhusloppis 25 september.

Halloweenfest på Spektrum 30 oktober.

Korv med komp 3 mars. Jörgen Näslund spelade och sjöng visor och sånger ur den svenska

vis-skatten. Södergården bjöd på korv med bröd.

Bernhard Grünewald föreläste om konstnärerna Isaac Grünewald och Sigrid Hjertén.

Föreläsningarna hölls som en serie i tre delar.

Leif Gidlöf bidrog med sin stora

Stockholmianakunskap genom

föreläsningar: Gamla stan i konsten och

Stockholms Malmgårdar, 16 oktober och 13

november.

Föreläsning med Helena Gillinger om

kvinnorna som skapade och formade

Södergården 20 november.

Guidad visning av utställningen om

Hertha Hillfon i Katarina kyrka och

intilliggande Benhuset 21 september.
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Bli din egen gallerist - föreläsning om hur du hänger konst med curator Nina Överli.

Guidad visning på Ersta museum 27 oktober.

Döstädning, föreläsning om döstädning samt att värdera antikviteter med auktionshuset

Kolonn 17 november.

Sticklingsbyte och växtbyte 12 juni.
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