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Bäste medlem!
Vi vill med detta nyhetsbrev informera om  
föreningens planer för verksamhetsåret 2016.

Resor våren 2016

23 april

Folkhemsturen Bergslagen, en tidsresa i 
Västmanlands bergslag.  Heldagsutflykt i bekväm 
veteranbuss. Samling: Kopparlunden, Culturen, 
Sintervägen 6, Västerås. Lördagen den 23 april,           
kl. 09.00; Vi början dagen med Folkhemsfrukost och 
filmvisning. Därefter startar vår dagsutflykt. Lunch i 
Fagersta. Hemma i Västerås omkring 16.00.

Pris per person: 600 kr

Anmälan o. information:  Rebecca Svensson tel. 
0703 450653

5 juni

 Resa till Lindö gård i Frösåker där vi guidas 
runt herrgårdsanläggningen av Gunilla Ral.                   
Därefter lunch på Geddeholms café med föredrag 
och bildspel om Geddeholm och godsets historia.                                            
Buss avgår från Domkyrkoplan kl. 09.30 söndagen 
den 5 juni.

Pris per person: 400 kr

Anmälan o. information: Ann-Christine Kihl  tel. 
0703 442251, kihlscript@gmail.com 

Följande resor kommer att genomföras under året, 
förutsatt att vi blir minst 20 resedeltagare per resa.  
Slutgiltigt datum för resorna enl. överenskommelse 
med resedeltagarna. Ni som är intresserade bör 
snarast göra Er intresseanmälan.

Resa till Fjärdhundra, Altuna socken och 
Göksbo herrgård, med sin berömda park, som 
tillhör Revelsta fideikommiss. Information och 
intresseanmälan: Elisabeth Forsberg, 0224 27063 
bessie.forsberg@me.com 

Resa längs Sagån, från källorna till oset vid 
Mälaren. Berättelse under bussresan om Sagåns 
betydelse för den fordom omfattande såg-och 
kvarnindustrin, samt för Riksens Clenodium--Sala 
silvergruva. Information och intresseanmälan: Bessie 
Forsberg, 0224 27063 bessie.forsberg@me.com 

Resa till Dalarna, förslagsvis 29-31 augusti. 
Vi besöker Zorngården-och museet. Anders 
Zorn betydde mycket för bevarandet av 
den gamla bondekulturen i Dalarna. Vi 
gästar Hildasholms herrgård med sina rika 
interiörer, fantastiska trädgård och fascinerande 
historia.  I Rättvikstrakten besöker vi två 
av Dalarnas mest intressanta och levande 
fäbodar med månghundraåriga traditioner.                                      
Information och intresseanmälan: George 
Samourkas, 0708 840927, samourkas@telia.com 

Höstresa (under oktober månad) till Tidö 
slott där vi äter middag i den stora matsalen.                                     
Tema: ”I kandelabrars sken”.   Berättelser och 
skrönor från svunna tider, samt rundvandring 
i  kvällsbelysta slottsgemak.   Information och 
intresseanmälan: George Samourkas,  
0708 840927, samourkas@telia.com 
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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 donationen 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 fl era 
i föreningens styrelse engagerade i skrivandet.  
Vi är mycket intresserade av att få ta del av 
medlemmarnas egna minnen och fotografi er!     
För information kontakta George Samourkas,             
0708 840927, samourkas@telia.com 

Två guidade turer på Östra kyrkogården i 
Västerås. Vi repeterar förra årets populära 
rundvandringar med besök i kapellet. 
Kyrkogårdens historia, berättelser om spännande 
personer, anekdoter och intressanta gravvårdar. 

Datum: 13 juli och 21 augusti. 
Klockan 17.00 – 19.00

Guider: 
Rebecca Svensson och George Samourkas

Medlemsmöte med föredrag  i november 
månad. Exakt datum och annan information 
meddelas senare.

Kallelse till årsstämma och prisutdelning; Årets 
Kulturbevarare, den 9 maj på Gaggeska gården, 
Vallby friluftsmuseum. Kl. 19.00 Lättare 
förtäring.  100:-/person inbetalas till BG 147-
4055. 

Anmäl Ert deltagande till Elisabeth Forsberg: 
0224 27063 eller via 
e-post bessie.forsberg@me.com
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