
Västerorts församlings 

Konstauktion 2020 
- en del av insamlingen 50/50

Västerorts församling anordnar under hösten 2020 en insamling till församlingens verksamhet. Insamlingen har 
fått namnet 50/50 då det är 50 dagar mellan Tacksägelsedagen och första advent. Målet är att under perioden 
samla in 50 tusen, utöver kollekter och vårt vanliga givande.  

Som en del av insamlingen anordnas en konstauktion, där flera av församlingens fantastiska konstnärer 
bidragit med alster. Auktionen presenteras även på vår hemsida, www.vasterortskyrkan.se Budgivningen kommer 
att pågå den 10 – 25 november 2020. Bud läggs via mail till info@vasterortskyrkan.se och är bindande. Om du 
vill lägga ett bud, skriv ett mail där du i rubriken anger vilket alster det gäller, och vad ditt bud är. Du kan buda
på hur många alster du vill. För den som vill veta vad högsta bud är under auktionens gång, går det utmärkt att 
maila ovan mailadress! Vinnare samt den totala insamlade summan kommer att presenteras i anslutning till 
första advent.  

http://www.vasterortskyrkan.se/
mailto:info@vasterortskyrkan.se


Rak sjal (stola) 
Merinolammull, design Marie Ekström 

Utropspris 500 kr 



 Vid Judarn 
Akvarell av Lotta Geisler 
40 x 50 cm, utropspris 1500 kr 



Sjal i ull, bomull, kashmir 
  Design Marie Ekström 

Utropspris 600 kr 



Sjal i ull och alpacka 
  Design Marie Ekström

 Utropspris 500 kr  



Magnolia 
Olja av Karin Wivstad 
30 x 30 cm, utropspris 1500 kr 



Sjal i merinoull 
       Ljust grå 

 Utropspris 600 kr 



Sjal 
Bomull/ull/lite glitter 

Design Marie Ekström 

 Utropspris 500 kr 



Duo 
Akvareller av Maria Morris Nilsson 
Med ram 22 x 27 cm, utropspris 1500 kr 



Poncho i Shetlandsull 
One-size, M/L, design Marie Ekström 

 Utropspris 900 kr 



Julrosor 
Olja av Margareta Carlstedt 
65 x 80 cm, utropspris 1500 kr 



Luva med lite häng, 
handledsvärmare 

 Design Marie Ekström 

Utropspris 400 kr 
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