
 TIPE 90 KONSTKLUBB   
 

1 (2) 

Hej alla konstvänner! 
Denna höst har varit olik alla andra. När vi trodde det skulle komma snö så över-
sköljdes vi under flera dagar av ett strilande regn som övergick i en  
London-dimma där man inte kunde avgöra tiden på dygnet. Sen drev  
västanvinden bort de gråa molnen och solen trängde sig fram över  
virvlande höstlöv och forsande bäckar. Nu har vi fått den första snön  
som lyser upp i vintermörkret så att vi snart kan hitta till och mötas  
på vår december-aktivitet. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Torsdag den 8:e december kl.18:00 är du välkommen till 
Sundsvalls Konstförenings Julutställning vid Trädgårds-ga-
tan 20 i Sundsvall. Där kommer vi att kunna se konst av konst-
närerna:

Larsa Bondén, 
Elisabeth Goethe, 

Lena Lundberg,  
Lena Sellstedt, 

Ulrika Söderlund och 
Staffan Westerlund 

Mer info om utställningen finns så småningom på sundsvallskonstforening.se! 
Tips: Titta in på butiken Made in Medelpad nära konstföreningen före kl 18. 
Efter visningen är tanken att vi oss till Stekhuset Hörnan på Esplanaden i 
Sundsvall och fyller magen med något gott. Meny finns på www.stekhuset.se. 

Anmäl dig (och ta med en kompis) till aktiviteten SENAST måndagen den 5:e 
december 2022 till 

Marie Söderberg Marja-Liisa Taivassalo 
mariesoderberg56@gmail.com marja-liisa.taivassalo@timra.se 

Varmt Välkomna till vår aktivitet hälsar 
Styrelsen TIPE‐90 

Mer på nästa sida! 

Bakgrund: en affisch av Saba Bergebo  

mailto:marja-liisa.taivassalo@timra.se
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Övrig information: 

1. Adventslotteriet är klappat och klart och startar från den 1 december. Håll utkik om du 
får ett meddelande om vinst! Utlämning av vinster görs även i år i kommunhusets 
kundtjänst. Vinstlista kommer attpubliceras på vår webbsida.  
 

2. Vi planerar för att ha vårt årsmöte för 2023 den 15 mars. 
 

3. Under våren möter vi slöjdaren Ulf Palo och ska vi undersöka om även Bo Lidgren kan 
hälsa på oss. Tider för det kommer senare. 
 

4. Andra pågående och kommande utställningar: 

Sundsvalls konstförening 11-20/11 Kerro Holmberg 
   2-11/12 Julutställningen 
   17/12 Vinstutställning 

Galleri Granen  12-17/11 ESI BEHNOSH,  
19-24 /11 JEANETTE GUNNARSSON,  
26 /11-8 /12 BO LIDGREN 
10-15 /12 EVA NORBERG,  
17-22 /12 INA BECKMAN,  
22-27 /12 50x70 POSTERS MARKET 

Matfors Konstförening 12/11-7/12 Ann Badman, oljemålning. 
 10/12 2022 – 11/1 2023 Christina Bohlin,  

– keramik, skulptur, textil, måleri 


