
 

  Kära medlemmar, välkomna till vernissage lördag 24 augusti 2019! 

 

 
 

 

 
 

Samtidigt visar Gällivare Museum 

Stina Edins utställning ”Slarvigt 

och trasigt men lite mera hel”.  

Stina är 2018-års Martin Isaksson-

stipendiat och Gällivare-

Malmbergets Konstklubb kommer 

att dela ut stipendiet i samband 

med vernissagen. 

Välkommen till en ny konsthöst 

tillsammans med Gällivare-

Malmbergets Konstklubb. Nu på 

lördag 24 augusti kl 12 inviger vi 

konst-utställningen ”Tankens 

spegelbild” av Lena Sellstedt på 

Gällivare museum. Lena är målare, 

skulptör och grafiker och bedriver 

ateljen ”Tid och rum” i Sörberge.   

Vi bjuder på dryck och tilltugg. 

Varmt välkomna! 

 



 

Vi saknar dig, du verkar inte ha betalat in medlemsavgiften för 2019! 

I våras skickade vi ett brev till dig som är medlem i konstklubben  

där vi bifogade inbetalningskort för medlemsavgiften för 2019. Då vi 

ännu inte kan se att du har betalt avgiften påminner vi dig att göra 

det. Årsavgiften för 2019 är oförändrad och uppgår till 150 kr 

fullbetalande medlem och 75 kr för medlem som bor på samma 

adress. Betala in avgiften via Plusgiro 326346-4 eller via Swish 123 626 

2018. Du kan även använda bifogat inbetalningskort.  

 

Vi hoppas att du vill fortsätta vara med i konstklubben och på så sätt 

bidra till att vi kan visa konst av olika slag. När du betalar in 

medlemsavgiften deltar du även i våra konstlotterier.  

 

E-post 

För att du som är medlem ska få medlemsutskick är det viktigt att 

hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade (namn, e-post, adress och 

telefon). Du kan uppdatera dem via kontaktformuläret på vår hemsida 

eller skicka ett mail till oss via gema.konstklubb@gmail.com  

 

Kommande utställningar 

Konstutställning med Anders Palmér 7/12 2019 -4/1 2020.  

 

Utöver denna utställning arrangerar Gällivare museum andra 

utställningar under hösten. På vår hemsida hittar du aktuell 

information om konstklubbens utställningar. Vi finns även på 

Facebook. 

 

Hälsningar 
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