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Bäste medlem!
Vi vill med detta nyhetsbrev informera om  
föreningens program för hösten 2016.

21 september 
Besök på Biskopsgården och i Domkyrkan

Eftermiddagskaffe i Biskopsgården, samt besök i 
Domkyrkan då vi bl.a. lyssnar till berättelser om de 
tre genomgripande renoveringarna under 1800-och 
1900 talen. 
Anmälan till Elisabeth Forsberg; 0224-270 63 eller 
via e-post bessie.forsberg@me.com         
OBS!  Begränsat antal 25 personer. Uppgifter om 
tidpunkt meddelas i samband med anmälan.
Pris per person: 125 kronor

Oktober-november 
Tidö slott i kandelabrars sken

Höstresa till Tidö slott, där vi äter middag i den  
magnifika matsalen. Tema: ”I kandelabrars sken”. 
Berättelser och skrönor från svunna tider, samt rund-
vandring i slottet. 
Vi som gör denna kulturhistoriska och gastronomiska  
resa kommer gemensamt överens om datum.
Priset/person är avhängigt antalet deltagare.
Information och intresseanmälan senast den 
30 september: George Samourkas; 070-884 09 27  
eller via e-post samourkas@telia.com

8 november 
Medlemsmöte 

Kl. 17.00 i representationsvåningen, Västerås slott.
Föreningens ordförande, landshövding Minoo 
Akhtarzand, hälsar oss välkomna.
Vi intar en lättare måltid. 
Medlemmarna inbjudes till: diskussioner, idéer, 
projekt, förslag till årets kulturbevarare 2017, 
föreningens framtid, medlemsrekrytering, framtida 
resor och studiebesök m.m.
Kvällens föredrag handlar om ”klenoder i Västerås 
med gammal Arosiensisk proveniens”.  Bl.a  får vi se 
föremål som tillhört hertig Fredrik Adolf, yngre bror 
till Gustaf lll, vilka aldrig tidigare förevisats. 
Anmälan endast genom inbetalning av 150 kr per 
person till föreningens bangiro 147-4055
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Kulturmiljöföreningens skriftserie

Skrifter som är under arbete:

Erik Wilhelm Le Moine, 1780-1859.  
En västmanländsk miniatyrmålare.  
George Samourkas.

Claes Tersmedens Hellby-donation. Historien 
om Hellby säteri och familjen Tersmeden och  
om de föremål som ingår i en betydande 
donation till Västmanlands Kulturmiljöförening. 
George Samourkas

Bok om Djäkneberget. Föreningen kommer 
att ge ut en bok med ett rikhaltigt bildmaterial 
som berättar historien om det mångfacetterade 
Djäkneberget. Arbetet har påbörjats. Bl.a. är flera 
i föreningens styrelse engagerade i skrivandet.  
Vi är mycket intresserade av att få ta del av 
medlemmarnas egna minnen och fotografier!     
För information kontakta George Samourkas,             
0708-84 09 27, samourkas@telia.com 

Kom ihåg

Medlemsavgiften inbetalas till föreningens 
bankgiro 147-4055; 200 kr/person,  
300 kr för familj och 500 kr för företag.
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