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Hej alla museivänner!
Sommaren lider mot sitt slut. Det är dags att lämna fritidshus och badstränder och flytta
”hem”. En höst står för dörren. Utbudet på aktiviteter är överdådigt! Hur skall vi hinna med
alt!?! Och här kommer ytterligare två. Men först:

GMV 75 år
I år fyller Gävle musei vänner 75 år. Det firar vi genom att tillskjuta ekonomiska medel till
konstnärsladdade barn- och ungdomsaktiviteter i museet under tre helger i höst. Till dessa
önskar vi några volontärer från GMV-medlemmarna som värdar/värdinnor. Hör av er till
någon i styrelsen!

Medlemsavgifter och medlemskort
Vi har fortfarande obetalda medlemsavgifter och ej uthämtade medlemskort. Till dig som
känner dig träffad: Snälla, betala din avgift vi behöver varje krona för att vi skall kunna leva
upp till våra ambitioner att stötta museiverksamheten och medlemskortet hämtar du ut i
museets reception. Vårt postgiro är som tidigare 567579-8. Tack på förhand!

Höstresa till Dalarna
Vårens lyckade resa till Hälsingland har sporrat till även en höstresa. Denna gång till Dalarna
den 2 oktober. Dalaturen beskrivs utförligt i bilaga till medlemsbrevet. För 640 kr får du som
medlem (690 kr för ickemedlem) en välmatad resa, både för sinnet och magen. Sista
anmälningsdag är den 25 september. Anmäler gör du genom att betala avgiften till postgiro
567579-8. Se bilagan!

Höstfest
Härmed inbjuds till traditionell höstfest den 25 oktober kl. 18.00. Som traditionen bjuder
innebär det god mat och dryck, trevligt sällskap, lotterier och ett spännande föredrag. Denna
gång har vi nöjet att få lyssna till Nisse Fröhlander. Nisse kommer att kåsera över ämnet
”Konst”. Ingen underrubrik är anmäld så vi är så nyfikna. Priset för det hela är så lågt som
260 kr för medlemmar och 295 för presumtiva dito. Anmäler dig gör du genom att betala till
vårt postgiro nr 567579-8 senast den 22 oktober . Medtag gärna vinster till lotteriet!

Värva medlem – bli miljonär
GMV behöver fler medlemmar. Styrelsen har beslutat att medlem erhåller en Trisslott för
varje ny medlem som värvas. Tag chansen, kampanjen gäller t.o.m. 31 december 2018.

