
 

 

   Västerås den 7 januari 2020 
 

    
               Hej konstvän! 
 

God fortsättning på 2020!   

 

Vilket jubileumsår vi har fått uppleva! Konstmuseet har haft en mycket uppskattad 

utställning 19-19, som visat hur vi var med och skapade en konstskatt i Västerås. På årsmötet 

visades en nygjord film av Dan Widh som heter ”Vår dagliga konst – några offentliga verk i 

Västerås”. Under året har vi haft 38 program för våra medlemmar, några av dem offentliga. 

De flesta har varit fullbokade!  

Jubileumsmiddagen den 29 september med några hedersgäster och många medlemmar 

innehöll både tillbakablickar och framtida utmaningar. Vi var på Djäknebergets resaurang och 

njöt av god mat och superb service.  

Medlemslotteriet kunde bli större i år, vi passerade nämligen 500 medlemmar och alla 

medlemsavgifter går till vinster! Vi gläds åt alla nya medlemmar, som ger möjlighet till ännu 

fler vinster. Prenumerera på vår hemsida och se verken som köps in! 

vkfhemsida.wordpress.com är adressen! 

 

Programmet i vår är fyllt av resor till Stockholm, tre stycken!, vandringar i Västerås, 

ateljébesök och förstås Konstfredag!  

I april blir det en resa till Hamburg. Den organiseras av Resekompaniet i Eskilstuna. Vi har 

letat efter ett reseföretag, som kan ge oss innehållsrika resor till vettiga priser. Resekompaniet 

kommer med ett fullständigt program inom kort.  

 

Vårt samarbete med Konstmuseet är väldigt givande. Vi ger förslag på föreläsningar och delar 

med oss information till er om vad som händer på museet. Under tidig vår är det två 

vernissager: lördagen den 25 januari: Föreställningar om naturen, lördagen den 15 februari: 

Bella Rune och Jonas Nobel: Varje mirakel kräver ett offer – arbete utfört i Västerås.  

Vecka 10 blir en fruntimmersvecka! Läs mera i Konstmuseets program. 

Caféet har mycket gott att bjuda på, särskilt vid lunchtid. De ställer upp med wraps till ett bra 

pris på vårt årsmöte den 23 februari! Titta på kallelsen i brevet! 

 

Nytt år och då kommer en påminnelse om att betala medlemsavgiften. Den är 250 kronor,  

50 kronor för anhörig eller 100 kronor för studerande upp till 30 år och används som sagt till 

konstinköp till medlemslotteriet. Betala gärna nu till VKF:s pg 47 22 87-2! 

 

På hemsidan hittar Du en lista på styrelsen. Tag kontakt! 

 

Välkommen att vara med!  

Styrelsen VKF 


