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Museivänner!
Hittills under 2019 har vi hunnit med ett trevligt årsmöte, ett fantastiskt boksläpp och
Cilla Rörbys charmiga och fängslande föredrag.
Nu är det dags för nästa aktivitet:

Vårresan
Tisdagen den 14 maj 2019
Allt om vårresan finner du bifogat detta medlemsbrev. Jag rekommenderar att du är
snabb med din anmälan då antalet platser begränsas av bussens kapacitet.

Några påminnelser:
Det är fortfarande ett antal medlemmar som inte erlagt årsavgiften för 2019.
Medlemsavgiften är 250 kronor och sätts in på pg 56 75 79‐8 med angivande av namn.
Du kommer väl ihåg att betalande medlem i Gävle Musei Vänner har rabatt i museets
café! Allt du behöver göra är att ange ditt namn så att personalen kan kontrollera mot
den lista som alltid ligger i receptionen.
Som betalande medlem får du dessutom köpa den fantastiska konstboken, Möt
Konsten, för otroliga 100 kronor. Ordinarie pris är 275 kronor. Museet vet att uppskatta
sina Vänner.

Med förhoppning om att du får en fin vår och att vi ses på Vårresan den 14 maj.

Per Mårsell
Ordförenade

VÅRRESA tisdagen den 14 maj 2019
Tidö slott och Drottningholmsteatern!
Resplan:
08.00
10.15
12.00
13.40
14.50
15.15
18.45

Buss avgår från Gävle konserthus.
Förmiddagskaffe vid Tidö slott och därefter guidad
visning av slottet.
Avresa från Tidö.
Lunch på Väringsgårdens restaurang på Ekerö.
Avresa från Väringsgården.
Guidad visning av Drottningholmsteatern. En av
guiderna är vår museichef Hans Öjmyr.
Beräknad hemkomst till Gävle konserthus.

I priset för resan ingår allt:
Bussresan
Förmiddagskaffe
Lunch
Entréer
Guidekostnader
Anmäl dig omgående och betala eftersom det är begränsat antal
platser på bussen, så först till kvarn gäller!!

Resan kostar 640 kronor för medlem och 690 konor för icke
medlem. Betala snarast till pg 56 75 79-8 med angivande av namn.
Priset för medlem förutsätter att medlemsavgiften för år 2019 är
betald.
Du som värvar en ny medlem som tillika följer med på den här
resan får 100 kronor i rabatt på resan!
Frågor riktar du i första hand till Stefan Thoresson på telefon
070-590 5612 eller via mail stefan.thoresson@abtrevision.se

Varmt välkommen till vår mest spännande resa!

