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Medlemsnytt 2021-4 
Hej alla medlemmar i Tipe 90 Konstklubb! Vad det var roligt att ses igen vid 
årsmötet i höst. Också kul att vi nu börjar komma igång med aktiviteter igen. 
Det var en trivsam träff 14 oktober på Sundsvalls Konstförening med utställ-
ning av Åsa Larsson och sedan efterföljande matbit på Gambrinus. 

Tipe-styrelse hade möte den 27 oktober. Vi beslutade hålla klubbens tradi-
tionsenliga adventslotteri även i år. 18 små, trevliga vinster lottas ut under 
december. Håll utkik efter meddelande om du skulle ha tur att vinna!  

Nästa gemensamma aktivitet blir preliminärt den 15 december, då vi åter 
besöker Sundsvalls konstförening och ser deras julutställning. Inbjudan med 
fler detaljer kommer längre fram. 

Styrelsen jobbar på för fler intressanta aktiviteter under våren. Hör gärna av 
dig med idéer! Vi har ökat något i medlemsantal igen, hjälp till att värva fler 
arbetskamrater! Nästa årsmöte kommer snart och då finns det också lediga 
platser i styrelsen. Vi har ett glatt, öppet och kravlöst arbetssätt i styrelsen 
och du är mycket välkommen! 

Idéer, tankar och funderingar om Tipe 90 går bra att skicka via ordförande 
på e-post hasse.aslin@telia.com så tar vi upp detta i styrelsen.  

Mer information om verksamheten hittar du genom att söka upp 
www.timra.se, och sedan skriva Tipe 90 i sök-rutan överst. Här är också  
direktlänk till webb-sidan, Tipe 90. 

 

 

Varma hälsningar,  

Styrelsen  

Se nästa sida för tips om egna aktiviteter.  

mailto:hasse.aslin@telia.com
http://www.timra.se/
http://www.timra.se/upplevagora/kultur/tipe90.4.51e6b6b16fe915e2b68fa.html
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Pågående och kommande utställningar 

Timrå bibliotek  Inga aktuella konstutställningar 

Sundsvalls konstförening  22-31 okt GS-stipendiaterna 

5-14 nov Björn Gimstedt,  

26 nov-5 dec Linda Lasson 

10-19 dec Julutställning med flera konstnärer 

Kulturmagasinet  Inga aktuella konstutställningar 

Söråkers Folkets Hus, Inga aktuella konstutställningar 

Galleri Granen 27-28 okt Ulrika Söderlunds utställning "Dju-
ren är väl också människor" 

30 okt-4 nov Mari Pääkkönens utställning 
"Gestalter" 

20 nov-2 dec Stefan Thunström, Ann Jerbo 
och Tomas Wisten! Happy Art and Craft 

Galleri Lustgården  Inga aktuella konstutställningar 

Matfors Konstförening Inga aktuella konstutställningar 

Nebulosa Gård  31/10 Höstmarknad, blandad kompott 
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