
2. februar 2018 

 

FERNISERING 
 

SAS Art Club indbyder hermed til den årlige fernisering 

tirsdag den 20. februar 2018 kl. 15.30 

Ferniseringen finder også i år sted i kantinen på Amager Strandvej 390 (det tidligere Flight 
Academy). Der er desværre ikke længere fri parkering, så tag gerne Metroen. 

Ved ferniseringen viser vi de kunstværker, som vi har indkøbt i løbet af året. Vi synes 
selv, at der er mange dejlige ting, som udloddes efter generalforsamlingen i marts måned 
2018. Alle kunstværkerne kan også ses på både vores hjemmeside www.saskunst.dk og på 
vedlagte liste over indkøb i 2017. 

SAS Art Club byder som sædvanlig på et lille glas ved ferniseringen. Desuden vil der være 
amerikansk lotteri. 

Igen i år holder vi AUKTION over "Årets lito " fra tidligere år. Vi har fået dem indrammet, og 
der er virkelig gode ting at få fat i. Kom og vær med til at byde på dem! 

I forbindelse med ferniseringen udleverer vi også ”årets lito” til de heldige medlemmer, som 
står på den vedlagte trækningsliste. ”Årets lito ” er i år udført af kunstneren Jette Isaksen. 
Litografiet kan ses på hjemmesiden. 

Alle SAS-klubbens medlemmer er velkomne til at deltage i ferniseringen. Har du kolleger, 
der endnu ikke er medlem af SAS Art Club, men interesserer sig for kunst, så tag dem med! 

Generalforsamlingen finder sted den 15. marts 2018, hvor der efterfølgende sker udlodning 
af den indkøbte kunst. Har du forslag, du vil have behandlet på generalforsamlingen, skal 
du sende dem pr. mail til saskunst@gmail.com senest den 15. februar 2018. 

Venlig hilsen 

Hanne McLaury 
formand 
 
--------------------------------------------------- klip her--------------------------------------------- 
 

FULDMAGT TIL UDLEVERING AF "ÅRETS LITO" 2018 

Fuldmagten skal afleveres, hvis du ikke selv har mulighed for at hente din gevinst. Udleverin-
gen sker ved ferniseringen eller inden generalforsamlingen den 15. marts 2018. 

Navn 
 

Personalenr. 
 

giver hermed 
 

fuldmagt til på mine vegne at få udleveret ”årets lito” 

Underskrift 
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