
 TIPE 90 KONSTKLUBB   
1 (3)

Nyhetsbrev 2020-2 

Hej alla medlemmar i Tipe 90 Konstklubb! 
Vårt ”Nyhetsbrev” är föreningens kanal under Covid-19 att informera om konst, 
utställningar, konstnärer och andra upplevelser.  Vi vill även att ni medlemmar 
tar aktiv del genom att dela med er av egna idéer och berättelser från vardagen. 
Allt för att ge glädje under denna dystra tid. 

Vår verksamhet i nuläget 

För närvarande har vi inga medlems-
aktiviteter men vi hoppas att kunna 
återkomma till hösten. De flesta gal-
lerier har även de inställt planerade 
verksamheter.  På lista som avslutar 
nyhetsbrevet redovisas några aktu-
ella utställningar.  

Vid en utställning på Timrå bibliotek 
har Tipe köpt in denna tavla i bland-
teknik av Maj-Lis Gustafsson. 

 
Rapport från en av våra medlemmar i karantän:  

Telefonintervju den 22 april 2020 med Imber Larsson, före detta ordförande i 
Tipe 90 
Hej Imber! Du undrar kanske varför jag vill göra den här intervjun med dig?  Jag tänkte att 
våra medlemmar skulle tycka det var intressant om du som tidigare ordförande berättar lite 
om dig, ditt konstintresset och vad du gör idag. Så, hur har du det idag? 

- Hej Hasse! Du förstår att jag är bokstavligt handikappat sedan några veckor. Jag skulle 
hämta tidningen tidigt. Jag halkade i trappan och sitter nu med armen i gips.  

Det var en faslig historia! Hur har du det i övrigt idag med tanke på att du sitter i karantän? 
Hur fixar du vardagen och kontakter med vänner, barn och barnbarn? 

- Egentligen har jag det bara bra, tar långpromenader, har fina grannar och vänner som 
hjälper mig att handla och annat. Mycket kontakter via telefon.  Mina barn som bor i 
Stockholm ringer varje dag. Barnbarnen träffar jag vid lov och storhelger men nu på påsken 
så blev det inte av pga. Coronan.  Jag är ju gammal folkskollärare så jag är angelägen att 
hålla koll på hur det går för dem i skolan. 

Hur gör du nu för att hålla dig i form? 

- Jag är noga med maten, ser till att laga riktig mat mest husmanskost. På helgerna unnar 
jag mig lite bättre med ett glas vin och så. Varje dag tar jag en promenad ned till Strand-
promenaden. Det blir ca 2,5 km per gång.  På kvällarna roar jag mig saligt med frågesport 
på TV. Helst Alla mot Alla med Filip och Fredrik på kanal 5. 
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Hur startade ditt intresse för konst och hur har du sedan förvaltat det? 

- Det började som barn hemma i Näsåker när jag tillsammans med pappa och mamma be-
sökte utställningar och konstnärer.  Där verkade Pär Andersson känd bland annat för sina 
kyrkomålningar och skulptören Eduard Bechteler. Carl Frisendahl hade sina rötter i Ådalen.  

- Mest av allt gillar jag textil konst sedan akvareller och glaskonst. Det behöver inte vara nå-
got märkvärdigt bara man blir glad som till exempel den glasfågel jag vann förra året i 
Tipe:s lotteri. 

- Tipe gjorde för många år sedan en resa till Näsåker där vi tittade på hällristningar och mil-
jöer. Under tiden i Tipe har jag träget försökt värva nya medlemmar och nu vid senaste 
lottdragningen så var det flera av dem som vann. Synd bara att så många slutar i förening-
en när de går i pension. Vi har så roligt när vi träffas. 

Hur kan man trygga bildkonstens betydelse och utveckla det för framtida generationer? 

- Jag tycker att barn ska tas på allvar. De ska uppmuntras och stimuleras så att deras kreati-
vitet grundläggs i barndomen. Det ger återväxt. 

 

 

Har du några tips för våra medlemmar som 
sitter i karantän? 

- Gå ut i vårvädret och upplev hur naturen 
förändras dag för dag. Se den första 
blåsippan och de andra vårblommorna. 
Upplev de vackra solnedgångarna över 
Klingerfjärden och de vida vyerna. 

Det här var ett trevligt samtal som kunnat 
pågå länge. Jag önskar dig och alla med-
lemmar en god hälsa ett snart avslut på 
isoleringen och ett gott fortsatt 2020!  

(För den intresserade finns här en länk med info om Per Andersson och Eduard Bechteler.  
http://hembygd.adalsliden.se/personer-handelser-och-sagner/) 

 

Konst på nätet 

Det finns oändligt med konst ute på 
nätet. Om du går in på Sundsvalls 
tidnings hemsida och söker på 
konstutställningar så får du över 800 
träffar! Om man söker på ”Susanne 
Holmlund” som är ST:s konstskribent 
så kan man ta del av hennes artiklar 
med bilder från lokala aktuella och 
tidigare utställningar. 

 

 

 
Du kan även gå in på SVT-play och 
söka på Konst så finns alltid något för 
dig att njuta av under några stunder 
mellan lunch och 3-kaffet om du inte 
nöjer dig med älgvandringen. 
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Även du kan bidra!  

Ja, kom igen och berätta vad du gör av din nya, extra egentid. Har du några ro-
liga tips? Berätta något äventyr du varit med om, märkliga bilder eller en stilla 
betraktelse från vardagen. Skicka materialet till hasse.aslin@telia.com så kan det 
bli med i nästa Medlemsnytt. 

Mer information om konstklubben hittar du via Timrå kommuns webb-sida 
www.timra.se. Skriv Tipe 90 i sök-rutan överst och sök vidare. Här får du full-
ständig adress: http://www.timra.se/upplevagora/kultur/tipe90.4.51e6b6b16fe915e2b68fa.html 

 

Lokala utställare 

Sundsvalls konstförening vid Trädgårdsgatan avvaktar mot bakgrund av Covid-19 
att anordna utställningar tills myndigheter ger klartecken. 

Kulturmagasinet (eventuellt Sundsvalls kommunhus) planerar att mellan 27 /6 – 
20/9 visa Sundsvalls kommuns konstinköp under året. Samtidigt visas ”Spår II-
Nic Langendoen” 

Söråkers Folkets Hus ingen information 

Galleri Granen 2-7/5 Humanity en utställning av Kape,  

9/5 Korrupt & Annat Vackert 

Galleri Lustgården 15/5 VÅR KONST design till hem och trädgård 

Matfors Bibliotek har inga näraliggande program. 

 

Så hoppas vi i styrelsen att vi alla får en härlig och skön maj med sol och värme 
och att vi kan hålla oss friska. Håll avståndet och tvätta händerna! 

Varma hälsningar från 

Styrelsen  


