MEDLEMSINFO NR 16 MARS 2014
Ordförande Astri Johansson, tel. 0586-381 47, 070 474 5089, sekreterare Lena Rönning, tel. 0582-300 50, 073-804 4363, kassör Jonas Holmquist,
tel. 019- 31 12 18, 073-994 3705, suppleant Marianne Wikström, tel. 0581-511 38. Medlemsavgift 150 kr. Bankgiro: 499511-4. Plusgiro: 377-2175.
Hemsida: www. orebrolanskonstnarsforbund.se Mail till ÖLKf: astri.johansson@telia.com
__________________________________________________________________________________________________

Hej!
Här kommer inbjudan till studiebesök vid Stripa gruva lördagen den 3 maj inför medlemsutställningen 2015.
På medlemsmötet 29 januari kom Thomas Rydén med förslaget om ev. utställning i Stripa Gruva
2015, då vi ska fira 30-årsjubileet av Konstens Vecka i Sverige. Thomas fick då i uppdrag ”att
undersöka saken och ta reda på om vi kan söka pengar t.ex. från Lider till detta projekt”.
På årsmötet förra veckan rapporterade Thomas att det är fritt fram för oss att ställa ut i Stripa Gruva
2015. Årsmötet ställde sig mycket positivt till detta, men Thomas föreslog ändå att vi skulle åka upp
till Stripa och titta på lokaliteterna innan vi bestämde oss definitivt. Han fick då i uppdrag att
undersöka när vi i så fall skulle kunna komma.
Nu har jag fått mail från Thomas. Så här skriver han:
Efter att jag pratat med de andra i Stripabryggeriet om Konstens vecka 2015, föreslår vi ett
studiebesök vid Stripa gruva Lördagen den 3 Maj.
Stripabryggeriet bjuder på lunch, dryck och kaffe.
Ölkf,arna bör anlända på förmiddagen omkring 11-12 tiden.
VI kan möta upp vid busshållplatsen i Guldsmedshyttan, för de som åker kollektivt.
Varmt välkomna!

Eftersom vi är bosatta på olika håll i länet är det väl enklast att vi var och en fixar vår ev. resa dit upp
(egen bil, samåkning, buss).
Anmäl er till mig senast den 14 april om ni tänker delta i besöket. Jag samlar alla anmälningar
fvb Thomas, som vill ha besked om hur många som kommer.
Om du åker buss: ange vilken tid den ankommer Guldsmedshyttan.
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