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Bäste medlem!

Vi vill med detta nyhetsbrev informera om vad som är på gång under hösten 2013 och planer för våren 2014.

Medlemskväll den 5 november kl 18.00 
under temat: Antikt & Anrikt

Vi upprepar förra årets lyckade medlemskväll där 
vi får möjlighet att diskutera pågående aktiviteter 
och projekt såsom Djäkneberget, Stallhagen 
och Östra kyrkogården. Föreningens skriftserie, 
hemsida m m.

Föreningen bjuder på lättare förtäring.

Alla föreningens medlemmar föreslås ta med 
föremål för bedömning (och värdering om ni 
så vill). Ni kanske vill veta mer om er antikvitet 
eller målning. Ni kanske dessutom har något 
intressant att berätta om ert föremål. 

Vi diskuterar och berättar om konst- och 
auktionsmarknaden, hur utvecklingen sett ut 
de senaste åren och hur framtiden i branschen 
förväntas utvecklas.

Välkomna till Västerås slott tisdagen den 5 
november kl 18.00.

OSA senast fredag 25 oktober på mail till 
sara.wright@lansstyrelsen.se 
eller via telefon 010-224 94 05.

Årsstämman i maj

Föreningen genomförde den 10:e årsstämman 
på Vallby friluftsmuseum i Västerås den 23 
maj. Vid stämman utdelades utmärkelsen 
”Årets kulturbevarare 2013” till Roland 
Nilsson, Västerås internationella ridsportprofil, 
med motiveringen ”För ett halvsekellångt, 
mångfacetterat engagemang inom svensk och 
internationell ridsport.”

Uppdatering av föreningens 
medlemsregister

Vänligen meddela oss er postadress, e-postadress 
och telefonnummer till Katarina Andersson på 
e-post: last4generations@live.com
eller per post till George Samourkas, Box 150, 
721 05 Västerås

Ny styrelse

Till styrelse utsågs följande personer:

Ordförande Ingemar Skogö
Vice ordförande George Samourkas
Sekreterare Lars Gren 
Kassör Hjördis Häll
Ledamöter Iréne Artaeus
 Elisabeth Forsberg
 Slobodanka Savinovic
 Katarina Andersson
Suppleanter Wenche Engström
 Anna Onsten Molander
 Roine Andersson

Nya i styrelsen är Katarina Andersson 
och Roine Andersson.
Anne Lehnberg-Halén valdes också in, men 
efter årsmötet har hon avsagt sig uppdraget.

Vänd

och
 läs om

 

våra res
or!

Med vänliga hälsningar

Ingemar Skogö
Ordförande i Föreningen Kulturmiljö
i Västmanlands län



Exotisk resa till  Silvermuseet i Arjeplog 
under våren 2014. 

Vi planerar att under våren 2014 göra en exotisk 
resa till Arjeplog, Boden och Luleå. Exakt datum för 
resan, bestämmer vi som ska resa tillsammans.

Bl a ser vi Silvermuseet i Arjeplog med 
Skandinaviens största samling av sk lapskt silver, 
dräkter och annat samiskt konsthantverk.

Vi besöker Försvarsmuseet i Boden och Bodens 
fästning.

I Luleå besöker vi världsarvet Gammelstads 
kyrkstad med 408 kyrkstugor grupperade kring 
Norrlands största medeltida kyrka.

Vi äter gott, och ska framförallt besöka restaurang 
Kallkällan med sina berömda norrländska 
specialiteter.

Frågan är om vi ska flyga t o r Arlanda-Luleå eller 
om vi ska resa med nattåget från Västerås till Boden 
och flyga hem från Luleå.

Vi som planerar att göra denna intressanta resa, 
träffas snarast efter lämnad intresseanmälan. Vi 
bestämmer då hur vi gör med såväl färdsätt som 
program.

Intresseanmälan till George Samourkas på e-post: 
samourkas@telia.com eller tfn 021-13 09 90 senast 
31 oktober.

Kulturresa till Helsingfors 30/11-1/12 2013

Vårt grannland Finland, en del av det gamla Sverige 
under 700 år, har ett synnerligen rikhaltigt kultur-
utbud.
Vi reser med Silja line till Helsingfors, och bor på 
hotel Kämp under en natt. Vi får på så sätt två hela 
dagar på oss för att utforska stan. 

På båten träffas vi i ett av Föreningen hyrt 
konferensrum, där vi under trevliga former 
presenterar vårt program i Helsingfors. Därefter 
intar vi vår middag på Östersjöns bästa fisk- och 
skaldjursrestaurant Happy Lobster (där vi även äter 
på hemresan).

Vi besöker bl a Mannerheim-museet. Gustaf 
Mannerheims hem i Brunnsparken. Mycket sevärt! 
I hans hem finns bl a hans personliga tillhörigheter 
och föremål med anknytning både till Mannerheims 
person och Finlands historia. Här finns också två 
kopior av föreningens Scheffel-porträtt som hänger 
på Västerås slott.

Finlands Nationalmuseum, motsvarande Nordiska 
museet i Stockholm. Detta är ett utomordentligt 
rikt och välarrangerat museum.

Sinebrychoffska museet. Finlands motsvarighet 
till Hallwylska i Stockholm, Wallace collection i 
London och musee Nissim de Camondo i Paris. 
Enastående!
Museet rymmer bl a den finaste samlingen svensk 
porträttkonst utanför Sveriges gränser.

Vi kommer också att få tid att strosa i Helsingfors, 
besöka Saluhallen mm.

Vi reser fredag kväll den 29/11 från Stockholm och 
är åter i Stockholm måndag morgon den 2/12. 
Det innebär två övernattningar på båten, en natt och 
två hela dagar i Helsingfors.

Intresseanmälan senast måndag 7 oktober till 
George Samourkas på e-post: samourkas@telia.com 
eller per tfn 021-13 09 90. 

September 2013


