Museivänner!
Enligt almanackan är det vinter men i naturen knoppas syrener och vide. Flyttfåglar har blivit
’stannfåglar’ och temperaturen har svårt att nå under 0 även på nätterna. Men det kan vända
fort, de av oss som älskar våren ska nog inte ropa hej ännu.
Styrelsen för Gävle musei vänner har jobbat intensivt med att uppdatera medlemsregistret.
Alla betalande medlemmar för åren 2018 och/eller 2019 har gåtts igenom. Därefter har
sökning gjorts på nätet för att kontrollera kontaktuppgifter i form av postadresser och
telefonnummer. Mailadresser kan tyvärr inte sökas via nätet. De av er som får detta
medlemsbrev via posten vädjar vi till att höra av er till undertecknad med ett mail för att
komplettera medlemsregistret. Detta gäller givetvis bara de av er som faktiskt har mail.
För närvarande har vi ett 50-tal medlemmar som får medlemsbrevet via post. Det
betyder att varje utskick kostar mer än två medlemsavgifter!
Hemsidan är under översyn. Den kommer att bli mer levande under våren. Ambitionen är att
hemsidan löpande över tid ska spegla GMVs aktiviteter i såväl bilder som korta texter.
Årsmötet hålls den 25 mars 2020 i museets hörsal. Årsmötet börjar klockan 18.00 med
efterföljande lyriska kåserande av Lars-Åke ’Babsan’ Wilhelmsson och Håkan Landberg över
ämnet ’En operettföreställnings tillkomst och genomförande’ med undertiteln ’Blod, svett,
skratt, tårar och en eller ett par fjäderboor’. Lars-Åke var regissör och spelade huvudrollen i
Lyriska Sällskapets succéuppsättning La Cage aux Folles och Håkan producerade
föreställningen. Efter Håkans och Lars-Åkes scenshow vidtar sedvanlig buffémiddag med
goda drycker och lottförsäljning.
Alla bidrag till vinstbordet mottages tacksamt! Kontakta undertecknad om ni har något att
skänka.
Deltagandet i årsmötet kräver ingen anmälan. För deltagande i middagen efter årsmötet ska
anmälan göras senast 28 februari genom insättande av 200 kronor på GMVs plusgiro
567579-8 med angivande av namn. Icke medlem betalar 275 kronor.
Samma dag och tid som årsmötet har museets konstintendent Kristina Lindkvist en visning av
Cyrénrummet. För att inte GMVs medlemmar ska behöva välja mellan dessa två evenemang
har Kristina lovat en exklusiv visning av Cyrénrummet för GMV senare under året.
De som erlagt medlemsavgiften för år 2019 deltar i utlottningen av ett konstverk. Årets
vinst är en tavla av Malin Östlund. Malin skapar fantastiska kvinnoporträtt.
Din lottsedel utgörs av det nummer du har i registret över betalande medlemmar 2019.

Medlemsavgiften för år 2020 är 250 kronor för personliga medlemmar och 950 kronor för
föreningar och företag. Avgiften sätts in på GMVs plusgiro 567579-8 med angivande av
namn och eventuell mailadress.
OBS! Vi har tagit bort medlemskortet. De förmåner du åtnjuter som medlem får du
genom att i museets reception bli avprickad på deras lista över betalande medlemmar.
Volontärverksamheten har kommit igång. En introduktion har hållits för fotogruppen.
Konstassistenterna har hittills gjort tre arbetspass och silverputsarna går live den 19 februari.
Det har kommit en ytterligare önskan om volontärinsatser från museet:
’Wikipedianer sökes
Är du road av Wikipedia och Wikimedia? Kanske rentav WikiData?
På Länsmuseet försöker vi så sakteliga att lägga upp bilder på föremål, konst och foto ur
samlingarna på Wikimedia och skriva artiklar om utvalda föremål.
Vi är själva inte duktiga och ställer därför inga krav. Det viktiga är att viljan finns.
Wiki är ett viktigt verktyg som vi måste arbeta vidare med.
Hör av dig, om du är intresserad av att ingå i museets wikigrupp.
Hälsningar, Hans Öjmyr’
Är du intresserad? Anmäl ditt intresse till GMVs vice ordförande Muriel Bjureberg via mail
muriel.bjureberg@gmail.com eller 070 253 69 98.
Under hösten kommer stipendiet till Lars Mattons minne åter att delas ut. En jury bestående
av Kristina Lindkvist, Åke Matton och Carl-Magnus Gagge har startat arbetet med att finna en
värdig mottagare av stipendiet. Jurymedlemmarna företräder museet, familjen Matton samt
GMVs styrelse.
Till sist, reservera lördagen den 16 maj 2020 i almanackan för GMVs vårresa. Den går till
Alfta. Arrangemanget är museets och har rubriken ’Husförhör i Alfta’. Det blir en kulturell
folkfest med visningar av gårdar, marknad, mat, lekar, musik, berättelser och sägner.
Anmälan görs genom insättning av 100 kronor för medlemmar och 175 kronor för icke
medlemmar på GMVs plusgiro 567579-8 senast den 4 maj 2020 med angivande av namn.
GMVs medlemmar får bussresan gratis. Den inbetalade anmälningsavgiften återbetalas
vid ankomsten till bussen den 16 maj. För den som anmält sig men inte deltar i resan går
anmälningsavgiften till föreningen, alltså muséets fromma.
Höstresan är under planering. Håll de två första veckorna i september öppna! Vi hoppas
kunna erbjuda en mycket intressant tvådagarsresa som också innebär en hotellövernattning.
Med förhoppningen att Gävle musei vänner får ett fint år 2020.
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