
  

                                                            Gävle den 9 juni 2021 

 
 

        

 

Museivänner! 

 

Snart kan vi fira midsommar! De myndigheter som så starkt reglerat vår vardag sedan 

långt över ett år ger oss nu möjlighet att i någon mån bryta isoleringen. Många av oss 

har fått sin andra vaccindos vilket borde kunna ge en känsla av trygghet. 

När det gäller vår verksamhet i Gävle musei vänner så har styrelsen planerat för en 

sensommar och höst med aktiviteter vilka vi hoppas ska ge er medlemmar tron tillbaka 

på en livaktig förening i gemenskapens anda. 

Då myndigheternas öppning till det ’nya normala’ sker stegvis och stundom liknar 

jenka, två steg framåt och ett tillbaka, kan vi inte idag sätta datum på våra planerade 

aktiviteter förutom årsmötet som ju är bestämt till den 15 september. 

 

Vad har vi då planerat? 

Årsmötet kommer att ha två konstverk till utlottning för de som betalt medlemsavgiften.  

Det konstverk som på grund av pandemin inte utlottades vid årsmötet 2020 och ett 

konstverk för år 2021. Det senare i en högre prisklass än vanligt. 

Årsmötesmiddagen är GRATIS! Hur anmälan ska gå till återkommer vi till efter 

sommaren. 

 

Du som ännu inte betalat medlemsavgiften för 2021 ber vi göra det snarast. Avgiften är 

250 kronor och sätts in på plusgiro 567579-8, kom ihåg att ange ditt namn. Du kanske 

också kan värva nya medlemmar, make, maka, sambo eller vän! 

 

Höstresan är planerad till början av november och ger en rabatt på 150 kronor till de 

som varit med på årsmötet. Övriga medlemmar betalar vår självkostnad och 

medföljande icke medlemmar betalar självkostnaden + 150 kronor. Vart resan går och 

exakt tidpunkt får vi återkomma med i anslutning till årsmötet. 

Såväl årsmötet som höstresan kommer naturligtvis att ha lotterier! 

Med förhoppning om att ni alla får en fin sommar och ser framtiden an med tillförsikt. 

 

Styrelsen genom 

Per Mårsell 

Ordförande 

070 554 59 23 

Per.marsell@gmail.com  


