Gävle den 4 maj 2022

Museivänner!

Jag heter Karl-Axel Bladh och är nyvald ordförande i GMV. Jag är gammal gävlebo,
uppvuxen på gamla Öster, men har igen annan förankring i kulturlivet i Gävle än att jag sedan
barndomen gillat att besöka vårt Länsmuseum och vårt Stadsbibliotek.
Pandemin har medfört att verksamheten i vår förening, liksom i samhället i övrigt, har gått på
sparlåga. Arrangemangen har varit få och antalet medlemmar har sjunkit. På museet sjuder det
dock nu av liv och många nyheter är på gång där. Många medlemmar har säkert besökt den
föreläsningsserie som museet och kommunen har ordnat tillsammans under vinter/våren. Och
kanske också hunnit med att se den nya basutställningen.
Den 18 juni kommer museet att anordna ett husförhör om gårdarna i Alfta. I föreningens
styrelse har vi talat om att ordna en resa dit men avstår från att göra det eftersom det brukar
vara en tid med många konkurrerande aktiviteter. Den som är intresserad av
världsarvsgårdarna i Alfta bör inte tveka att göra en utflykt dit den 18 juni. I stället för en
oplanerad vår/sommarresa vill vi ordna en genomtänkt höstresa. Det återkommer vi till - vi
vill gärna ha förslag - och vi återkommer också med inbjudan till den sedvanliga höstfesten.
Museet har som nämnts nya utställningar på gång, bl.a. är den nya basutställningen snart klar
(den kan ses redan nu). Missa inte attraktionerna på museet. Och snart drar stadsvandringarna
igång. Missa inte de heller.
Tyvärr verkar det som om flera medlemmar har missat att betala medlemsavgiften.
Medlemsavgifterna är ju den viktigaste finansieringskällan för föreningen. Genom
medlemsavgifterna får vi möjlighet att stödja museets inköp till samlingarna. Om du har
missat att betala medlemsavgiften, gör det nu! Och vi behöver bli flera, värva nya
medlemmar!
Årsavgiften är fortfarande 250 kr. Betala till pg 567579-8. Glöm inte att ange ditt namn.
För att göra utskicken till medlemmarna enklare och billigare behöver vi också din epostadress och gärna även mobilnummer.
Jag ser fram mot att träffas. Min och styrelsens kontaktuppgifter finner du på museets
hemsida.
Vänliga hälsningar

Karl-Axel Bladh

