
 
NYHETSBREV Nr 3-2021 

I fortsatt väntan på 
Programbladet våren 2021 
Som vi redan informerat om har vi länge arbetat intensivt med 
att försöka hitta trevliga och lärorika programpunkter för 
våren 2021. Allteftersom smittspridningen ökat, och 
fortfarande ökar, och myndigheterna skärpt kraven ännu mer 
har vi ändrat, strukit och flyttat fram. Pandemin ger sig inte, 
och det gör inte vi heller. Men vi måste ändå inse att vi slåss 
mot osynliga krafter som just nu vinner över våra intentioner. 
 

Inställt! 
Mot bakgrunden ovan har vi beslutat att ställa in alla 
planerade programpunkter fram till den 31 maj. Vi hoppas 
kunna erbjuda dem till hösten i stället. Det vi hade planerat 
för april och maj var: 

 Bussresa till Nääs Slott och gamla Tollered 

 Föredrag av Jan Jörnmark 

 Föredrag om doftkonst 

 Dagsresa till Halland 

 Tredagars Corona-anpassad resa till Stockholm 

 Föredrag av föreningen Norden 
 

Promenader 
Våra promenader har trots Kung Bore och bitvis halt underlag 
uppskattats. Senast igår bjöds en fin promenad på Norra 
Älvstranden. 
 

 

 
Våra februaripromenader fortsätter med Västlänkens plank 
den 23 och 25 februari (se Nyhetsbrev 2). Vi träffas vid 
Hagakyrkans entré kl 12.00. Ingen anmälan och ingen kostnad. 
Vi hoppas kunna återkomma med förslag till trevliga 
vårpromenader i april och maj. 
 

Planerade aktiviteter i juni 
Det är vår förhoppning att kunna genomföra nedanstående 
aktiviteter i juni, men allt beror på pandemiläget. Vi 
återkommer med mer information när vi vet mer. 

 10 juni – dagsresa till Borås 

 15 juni – dagsresa till Värmland 
 

I galleriet 
Galleriet är öppet som vanligt med vernissage på lördag 20 
februari kl 12-16.  

 

Lennart Berggren, måleri, i Stora Galleriet 

  
 

Minnesutställning med verk av Ingegerd Hyltén-Cavallius, 
grafik/emalj, i Lilla Galleriet 

 
  

 

Årsmötet 
Vi har beslutat att flytta årsmötet i Chalmerska Huset till den 
30 augusti. Mer information kommer. 
 

Planerade resor 
Vi planerar för en bussresa till norra Tyskland under hösten 
2021. Den sedan länge planerade resan till Baltikum hoppas vi 
kunna genomföra våren 2022. När det nya Nationalmuseet 
och Munchmuseet i Oslo står klara, förhoppningsvis våren 
2022, kommer vi att planera en bussresa dit. 
 
Så, kära medlem, ge inte upp. Nya tider kommer och då står 
Göteborgs Konstförening redo med många fina och intressanta 
programpunkter. 
 

Medlemskap 2021 
Varmt tack till er som betalat in medlemsavgiften 2021! Vi 
uppskattar ert stöd. Vi hoppas att även ni som ännu inte 
betalat in avgiften väljer att stödja oss genom fortsatt 
medlemskap. 
 
Medlemsavgift/årsavgift 
Enskild medlem - 350 SEK 
Medlem under 30 år - 100 SEK 
Övriga med samma adress - 150 SEK 
Föreningar - 1,000 SEK 
Medlemsavgift betalas in på plusgiro 47822-2 eller swish 1234 
933735. 

 
Hemsida: www.goteborgskonstforening.org 
Mail: info@goteborgskonstforening.org 
Följ oss på Instagram och Facebook 
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