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Kära Medlemmar!
Detta är min debut som medlemsbrevsförfattare.

Årsmöte
Jag vill börja med att tacka för det förtroende ni visat mig vad gäller valet till ordförande
i vår fina och viktiga förening. Tack alla deltagare på årsmötet. Ni skapade, helt enligt
förväntan hög och gemytlig stämning!
För er som inte kunde närvara vill jag säga att ni missade en mycket trevlig och personlig
presentation från museets nye chef Hans Öjmyr. Vi som deltog i årsmötet hade redan
före presentationen höga förväntningar, vilka alla infriades med mersmak.
Det kulinariska inslaget var som vanligt signerat Lis‐Britt Landén och hennes trogna
vapendragare. Minnesvärt gott och rikligt!

Konstbokssläpp
I onsdags deltog många av oss i KONSTBOKSSLÄPPET. En fantastisk upplevelse. Äntligen
finns en sammanhållen dokumentation över de konstskatter som museet, påtagligt ofta
med bidrag från oss Vänner, har i sina samlingar. Boken tar sin början runt år 1680 och
känns som om den fortsätter in i framtiden. Priset på detta monumentalverk är 275
kronor men för betalande medlemmar i Gävle Musei Vänner är priset 100 kronor!
Upplagan är begränsad så skynda fynda.

Medlemsavgiften
Alltför många medlemmar har ännu inte erlagt medlemsavgiften för 2019.
Avgiften är 250 kronor för personer och 950 kronor för företag. Beloppet skall insättas
på föreningens PLUSGIRO 567 579‐8.
Efter det att betalningen registrerats kan ni som vill ha medlemskort hämta det i
museets reception. Ni kommer, oaktat om ni har kortet. eller inte, finnas noterade på en
lista i receptionen. För att komma i åtnjutande av de förmåner vi som betalande
medlemmar har i museets café och butik skall ni visa medlemskortet alternativt hänvisa
till listan. Givetvis deltar betalande medlem i Vännernas utlottning vid årsmötet, med
eller utan medlemskort.

Vad händer närmast i tid?
Cilla Rörbys föredrag på onsdag den 20 mars 2019 klockan 17.00. Cilla har satt rubriken
”Världens roligaste jobb”. Som bekant är Cilla kostymdesigner för film och TV. Ni som vill
höra Cilla måste vara på plats i mycket god tid. Hörsalen tar endast 100 sittande vilket av
brandsäkerhetsskäl inte kan kringgås! Evenemanget är ett samarbete mellan museet
och Gävle Musei Vänner.
Vårens konstresa går den 14 maj 2019 och är under planering. Jag kan redan nu avslöja
att ett av resmålen är Drottningholmsteatern. Inte nog med det, vår guide är
Länsmuseets chef Hans Öjmyr. Jag räknar med att fullständigt program för resan
kommer er tillhanda senast i mitten av april.

Med förhoppning om ett fantastiskt år 2019 för oss Vänner och vårt kära museum!
Per Mårsell
Ordförenade

