
Lokalgrupperna

Vi är tio medlemmar ur lokalgruppen MariaRosorna i 
Västerås som har bidragit med kviltarna till vår utställ
ning ”Vintersalong”.

När vi satte upp utställningen den 7 januari fick vi 
besök av VLT:s (Västmanlands läns tidning) kultur
journalist Maria Björkman som intervjuade oss och foto
graferade våra kviltar. Vår kontaktperson Ingegerd Idar 
gav information om kviltarna till Maria. Besöket resulte
rade i en mycket informativ och givande artikel om våra 
alster och även information om lapptäckets historia.

Vi kunde inte genomföra någon vernissage på grund 
av pandemireglerna men vi hade många intresserade som 
redan första dagen kom till vår utställning. Artikeln i 
VLT har resulterat i att vi blev kändisar och många besö
kare som inte i vanliga fall besöker Stadsbiblioteket kom 

till vår utställning. ”Jag har läst i tidningen och blev ny
fiken” och ”Det var så vackra bilder på lapptäcken att vi 
måste se i verkligheten”, sa några av de besökande.

Utställningen varade i 13 dagar, och vi kan konstatera 
att vi lyckades locka både unga och äldre besökare till vår 
utställning. Totalt skrev drygt 400 personer in sig i vår 
gästbok. Bland besökarna var det både kända kviltare och 
medlemmar i Rikstäcket, samt de som funderar över att 
börja. Vi har haft besök av skolklasser från gymnasiet och 
andra mindre grupper. Det har inte bara varit västeråsare 
utan även besökare från närliggande län och städer.

Vi har fått ett stort positivt gensvar på vår utställning 
och gästboken är fullskriven så vi kommer att fortsätta 
med vår hobby. och det är snart dags att börja planera 
nästa utställning ...

Vintersalong i Västerås
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Äntligen blev det en utställning, efter ”sju svåra år och ett nödår” 
som man brukar säga när tiden bara rinner iväg utan att något 
händer. Två gånger fick MariaRosorna skjuta fram tidpunkten för 
sin utställning på grund av pandemin. 

Vintersalongen var välbesökt, inte minst sedan lokaltidningen VLT skrivit om den.
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