
 

Kära medlemmar, välkomna till ett nytt konstår! 
 

 
 

 

 

 

 

 

Nu på lördag 18 januari kl 12-14 inviger vi konstutställningen ”Ikoner” av Tomas 

Åberg på Gällivare museum. Tomas Åberg kommer ursprungligen från Arvidsjaur 

och bor i Hakkas där han också har sin ikonverkstad. Han är teolog och arbetar som 

församlingsassistent i Malmberget. I sitt måleri utgår han främst från ryska ikoner 

och till viss del bysantinska.  

Under utställningstiden, som pågår fram till den 15 februari 2020, är du välkommen 

till ikonmåleri och intressanta föredrag. 

Lör 25 jan:  ”Himmelsk utsikt, jordisk insikt” – ikonen, en introduktion, Tomas Åberg 

Lör 1 febr:   Visning av ikonmåleri, Tomas Åberg 

Lör 8 febr:  "Ikonerna och motviljan mot bilder, historiska nedslag fram till idag",  

Björn Pettersson, museiintendent 

 

Utställningen är producerad i samarbete mellan Gällivare-Malmberget konstklubb 

och Gällivare museum.  

Varmt välkomna!  

// Konstklubbens styrelse och personalen på Gällivare museum 



 

Medlemsavgift för 2020: Ordinarie medlem 200 kr och 100 kr för 

familjemedlem 

Årsmötet 2019 beslutade om en höjning av medlemsavgiften för år 

2020. Ordinarie medlem betalar nu 200 kr och medlem som bor på 

samma adress 100 kr. Betala in avgiften via Plusgiro 326346-4 eller via  

Swish 123 626 2018. Skriv namn på de personer inbetalningen avser.  

 

Planerade utställningar m.m. 2019 - 2020 

• Tomas Åberg, ”Ikoner”, 14/1– 15/2 2020.  

Gemensam utställning med Gällivare museum. 

• Elisabet Linna-Persson, ”En räv bakom örat”, 22/2 -14/3 2020 

Utställningen visas i samarbete med Sveriges Konstföreningar. 

• Årsmöte och utlottning av vinster i konstlotterierna samt 

utdelning av Martin Isaksson stipendiet, 22/2 2020 

• Rolf Andersson & Kicki Jeschke, 14/3 – 9/4 2020  

 

Vi fyller på med fler utställningar längre fram. Utöver dessa 

utställningar arrangerar Gällivare museum utställningar under 2020. 

Du hittar aktuell information om konstklubbens utställningar på vår 

hemsida. Tipsa oss gärna om konstnärer du skulle vilja se ställa ut i 

Gällivare samt skicka förslag på stipendiater till Martin Isaksson 

stipendiet som vi delar ut vid årsmötet 22 februari 2020.   

 

Vänliga hälsningar, 

 

     // Styrelsen i Gällivare-Malmbergets Konstklubb 

      

Följ oss på sociala medier för mer inspiration! Vi finns nu även 
på Instagram.  

 

      

    

  

 

  

 

#gvembgtkonstklubb 

@gällivare-malmbergets-konstklubb 

www.gällivaremalmbergetskonstklubb.se 

 

http://www.facebook.se/gällivare-malmbergets-konstklubb
http://www.gällivaremalmbergetskonstklubb.se/

