
 TIPE 90 KONSTKLUBB   
 

1 (1)

Nyhetsbrev 2020-3 

Hej alla medlemmar i Tipe 90 Konstklubb! 

Tyvärr måste styrelsen meddela att den planerade aktiviteten i samband med 
Sundsvalls Konstförenings Julutställning måste ställas in då konstförening men 
hänvisning till det allvarliga läget med Covid 19 ställer in Julutställningen.  Dessu-
tom har folkhälsomyndigheten idag måndag den 16/11 kommit med nya sträng-
are rekommendationer om att vi inte i onödan bör träffas utanför familjen. 

Det var olyckligt att utställningen inte kunde komma till stånd då nio konstnärer 
skulle visa sin konst där och vi hade kunnat komplettera med verk för konstlot-
teriet vid kommande årsstämma. Det får styrelsen lösa på annat sätt. 

Vi kommer därför inte ha någon fler aktivitet för medlemmarna under 2020. Sty-
relsearbetet fortsätter i begränsad omfattning. Vi återkommer i januari-februari 
2021 och informerar som vi hoppas om nya roliga aktiviteter mm. 

Ja, det är skärpt läge nu men vi tror att alla ändå om några veckor kan få njuta av 
en traditionell Julhelg framför brasan eller TV-n med Nordanvindens ylande i 
brevlådan och yrsnön som fryser fast på fönsterrutan. 

GlöggVarma hälsningar från 

Styrelsen 
Övrig information: 

1. Den 21 oktober var vi 18 medlemmar som träffades i kommunhuset för att titta på konst. 
Jonas Anglesjö hade med sig konst från tre olika gallerier i Stockholm, mycket som vi gil-
lade. Vi fick ta till väldigt vetenskapliga metoder för att slutligen välja ut vad vi önskade 
köpa.  Jag tror det blev fem konstverk varav en skulptur. Allt tog tid även den trevliga sitt-
ningen därefter. Alla höll sig till FHM:s råd så långt som möjligt. 

 
2. Andra pågående och kommande utställningar: 

Timrå Bibliotek  28/10– 4/12 Kus-utställning  

Kulturmagasinet 10/10 - 3/1 2021 Konstinjektion Ⅲ – Utblick, Non 
Grata foto 

Galleri Granen 14-26/11 Julmarknad hos Ann Jerbo & Lisbeth Malm 

Matfors Konstförening  7/11-9/12 Eva Sundkvist Backman, 

 blandteknik och akvarell 

12/12-13/1 SK-Ys vandringsutställning 

 

Goder afton, goder afton båd herre och fru,  

vi önskar eder alla en fröjdefull Jul! 
 


