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Hej alla museivänner. Här kommer en inbjudan och lite information! 
 

 

 

 

Dalaresan gick av stapeln onsdagen den 5 oktober. Det var en välarrangerad resa som vår kassör, 

Stefan Thoresson, hade ordnat. Tack för det Stefan. Som vi har kunnat läsa i Tomas Attorps artikel i 

lokaltidningarna var vi 33 nöjda och glada vänner som deltog i resan.  

 

Höstträff blir det i museets hörsal tisdagen den 22 november kl. 18, se inbjudan 

 

Invigning av pepparkakshuset äger rum den 27 november, kl. 14.00. Museet har öppet 

mellan kl. 12-18 och man vill gärna ha medverkan från vår sida med personer som hjälper till, visar 

vägen och ställer till rätta. Vill du hjälpa till, anmäl dig till Liss-Britt Landén på mobil: 070-

3423640, e-post: liss.landen@icloud.com senast den 20 november 

 

Museets julmarknad inträffar söndagen den 4 december kl. 11-17.  GMV kommer att ha ett 

stånd på marknaden. Vill du hjälpa till med att bemanna ståndet, kontakta Liss-Britt Landén, mobil 

070-3423640 e-post: liss.landen@icloud.com senast den 20 november.  

 

Lotterier med fina priser blir det också. Du som vill förgylla prisbordet kontakta Stefan 

Thoresson på mobil: 070-5905612 eller e-post: stefan.thoresson@abtrevision.se 

 

Det är fortfarande några som inte har betalat medlemsavgiften 2022. Gör det så att vi 

kan fortsätta att stödja museet och ordna aktiviteter. Betala avgiften till plusgiro 567579-8  

 

Om du inte har anmält din e-postadress, gör det snarast 

 

 

Vi ses på museet 

 

 

Styrelsen   
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Gävle musei vänner har nöjet att inbjuda dig till 2022 års  

 

HÖSTTRÄFF  

 
22 november 

kl. 18.00  

Vi har nöjet att inbjuda till vår traditionella höstträff med 
middag. 

Till pris om 280 kr inbjuder vi till en trevlig kväll med 

buffemiddag, dryck till maten samt kaffe och kaka. 

Vår Lars Mattonstipendiat 2020, Emelie Farkas, kommer att 

berätta om sig själv och om sin konst. 

           
 Sista anmälningsdag: Senast 16 november  

Pris: 280 kr   

Plusgiro: 567579-8 Gävle musei vänner 

Ange ditt namn och mobilnummer 

Upplysningar: Stefan Thoresson 

Via Mobil: 070-590 56 12 

eller e-post: stefan.thoresson@abtrevision.se  

Glöm inte att ange namn och mobil/telefonnummer  

Varmt välkommen!  

 

önskar styrelsen 
Karl-Axel, Muriel, Stefan, Liss-Britt, Rikard, Micael och Carl-Magnus 
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