
 
 
   Västerås den 5 maj 2019 
 

    
    100 ÅR!           
 
 
Hej konstvän! 
 
 
Så blev det grönt till sist! Våren har kommit med blommor och blad.  
 
Tack till er alla, som betalat medlemsavgiften, och välkomna alla ni nya medlemmar, ni är 31 
stycken fram till och med idag! Nu har vi nästan precis 100 000 kronor att köpa konst för till 
medlemslotteriet i höst.  
 
Vårt program för våren har ytterligare en uppskattad punkt kvar, en resa till Villa Akleja och 
Marabouparken. Vi är glada över det gensvar vårt program fått! Både resor, föreläsningar, 
vandringar i Västerås och ateljébesök har varit uppskattade. Vi håller som bäst på att planera 
höstens program med liknande meny. Vi får en föreläsning om vår konstförenings historia 
med Sture Gunell den 27 september, Konstfredag! på Karlsgatan 2 som följs en 
jubileumsmiddag på 100-årsdagen den 29 september.  
 
Du har väl inte glömt att anmäla Dig till Jubileumsmiddagen på Djäkneberget? Ett glatt gäng 
skapar nu ett trevligt program, som både blickar bakåt, utåt och framåt! Vill du ta med en god 
vän, som inte är medlem i VKF? Kontakta Carina Drugge på 070-209 67 81! Den 10 juni ska 
anmälan och betalning, 500 kronor på plusgiro 472287-2, vara inne!  
 
Redan 6-7 september anordnar vi en resa till Värmland, där vi besöker Rackstadmuseet i 
Arvika, Lars Lerins Sandgrund  och linneväveriet i Klässbol. Välkommen att boka till  
info@wallersbuss.com  eller telefon 0224-91120. Den 14 juni är nästa viktiga datum! Då ska 
anmälan och anmälningsavgiften 450 kronor till Värmlandsresan vara inne! Vi får njuta av 
under två dagar med övernattning för endast 2350 kronor. Se bifogad filer!  
 
Under våren 2020 vill vi göra en resa utrikes. Ge oss förslag på resmål och gärna också 
arrangör! Vi vill också gärna ha förslag på andra programpunkter. Vad vill du ha med på 
programmet?  På hemsidan hittar Du en lista på medlemmarna i styrelsen. Tag kontakt! 
 
 
Välkommen att vara med!  
Styrelsen VKF 


