
 
I lördags alltså den 1 Mars gjordes en resa som vi i styrelsen hade 
arrangerat vi blev 32 personer som åkte buss till Liljevalchs Konsthall för 
att njuta av vårutställningen. 

Det var nog en av de bättre utställningarna genom åren. Lunchen intogs 
på Blå porten där vi alla blev nöjda. Efter lunchen så åkte vi till 
Fotografiska museet och även där var det flera fantastiska utställningar… 

Vi åkte hem vid 17 tiden och jag var då i alla fall fullproppad med konst. 

Listan på vinnarna av konstverken kommer här och man väljer utifrån 
turordningen som följer. Som vanligt och utan förändringar är avgiften 
den samma som året innan. 

Vinnare 

Julia Basmadjieva Sundin Gävle 

 Viveka Edling Gävle 

Monica Forsmark Gävle 

 Ingrid Grundberg Gävle 

 Lena Ise`n Gävle 

Eva Klingberg Gävle 

Jan Löfqvist  Gävle 

Britta Lundberg Gävle 

Marianne Sjödahl Gävle 

Helge Torsein gävle 

 

Christina Öster Rangrost Gävle 

Per-Ove Wikström Gävle 

Birgitta Bienitz Gävle 

Anna-greta Westlund Gävle 

Birgitta Holmgren Furuvik 

Per-Olov Haller Gävle 

Ann-Sophie Roupe Gävle 

Annika Östblom Gävle 

Eivor Jernström Gävle 

Kerstin Lund Gävle 
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Välkommen sköna vår! 

Välkomna även på årsmötet! 

Ordföranden har ordet! 

Jag är ledsen att vi inte hunnit komma ut med ett GLK nytt tidigare. 
Sjukdomar och eländes elände har drabbat oss i styrelsen. Nu äntligen 
kommer det en del fakta som bla gäller årsmötet lördagen den 22 mars 
kl.13.00 på Silvanum i vanlig ordning! 

Veckan innan visar vi de konstverk som inköpts under året som gått. Så 
det är bara för er vinnare att gå till Silvanum och bestämma er. Som 
invignings talare har vi år bjudit in den fantastiskt skickliga Ted Chikasha 
som kommer att prata om ett konstnärskap ur Länsmuseets samlingar. 

Som något alldeles nytt har vi from i år köpt en kurs hos Mats Pettersson 
där den som vinner kan få undervisning i akvarell måleri tillsammans 
med 2 andra personer. Dels så ingår denna vinst i det stora lotteriet två 
personer och dels som vinst på närvarolotteriet för en person. 

Som vanligt blir det utlottning av andra närvaropriser som i år blir väldigt 
fina. Vi bjuder som vanligt på kaffe med dopp. 

Vi kommer under våren att göra ett ateljé besök hos Malin Wikström och 
Ulla Helenius Reigt detta sker söndagen den 11 maj kl.15.00 

Vänligen anmäl er till mig Kiki Larsson mobil nr 0733649106 eller 
krukmakeriet@spray.se Senast den 5e maj. 

Jag lägger som vanligt ut lite foton från resan. 

 

 

 

Erik Rask 

Ni som fortfarande inte har betalat er medlemsavgift snälla gör det så vi 
får in pengar till konstinköpen som vi tycker är så viktiga. Vi tänker som 
vanligt på miljön och vill därför få in flera mejladresser även om många 
varit duktiga och skickat in.  
Skicka in dem till landen.liss@comhem.se  
Plusgiro nummer: 130453-4  
Avgiften är 200kr person och 350 för par!  
Kiki Larsson ordförande tel. 0733649106  
Mail.krukmakeriet@spray.se  
Vice ordf. Agneta Roström, Pamela Törn Skoglund hemsida ansvarig.  
 

Glöm inte att titta på hemsidan  
www.gavleborgslanskonstforening.se  
Liss-Britt Landin sekreterare 0703423640 Mail: 
landen.liss@comhem.se  
Medlemsansvarig Kerstin Lund och Marianne Minell,  
Kassör Inger Skjöld  
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