
  Medlemsbrev nr 1 2014 

 

 

Kära vänner i Leksands Konstsällskap! 

 

Den 7 februari gjorde vi den nu traditionella resan till Vinterfest i Mora. 28 personer 

var med och vi inledde med besök på Zornmuseet. Johan Cederlund själv tog emot 

oss på sitt generösa sätt och talade bl a om den  mycket framgångrika 

Zornutställningen i San Fransisco, som nu flyttas till New York. Konserten med 

Dalasinfoniettan och en rad världsstjärnor blev liksom tidigare år en stor upplevelse. 

22 mars Årsmöte  

Årsmötet 2014 kommer att äga rum på Kulturhuset den 22 mars kl 11.00. Per-Åke 

Backman kommer inledningsvis att visa pågående utställningar ”Konstdonationer” 

och ”Sam Uhrdin – porträtt”. 

Kl 12.00 kommer Christina Munch Eriksson att berätta om Akke Hugh Malmeström 

och presentera årets medlemsgåva ”Signerat Malmeström” som Christina författat. 

Därefter vidtar själva årsmötet. Kallelse bifogas. 

Den 17 maj visar Johan Cederlund utställningen ”Rembrandt – världens meste 

grafiker”. Information om detta i nästa medlemsbrev. 

Resa till Värmland den 23 – 24 juli beskrivning av besöksmål, program, kostnader 

och anmälningsblankett bifogas. OBS! Anmälan senast den 30 april. 

 Vi önskar som vanligt flera medlemmar – några nya har tillkommit under vintern 

men ännu fler vill vi förstås ha! Vi vill hålla nere portokostnaderna så därför är vi 

glada om alla som har e-post kan meddela oss den. 

Vi gör vad vi kan för att hemsidan skall hållas levande. Där finner ni ytterligare 

information www.leksandskonstsallskap.se 

http://www.leksandskonstsallskap.se/


  Medlemsbrev nr 1 2014 

Vid årsmötet 2013 beslutades om medlemsavgift för både 2013 och 2104 vilket gör 

att du så snart som möjligt kan betala in din medlemsavgift för 2014. 200 kr för 

enskild medlem och ytterligare 100 kr för person bosatt på samma adress.  

Medlemsavgiften sätts in på PlusGirot 17 61 70-9. 

Har ni frågor hör av er till  

Kersti.jobs.bjorklof@telia.com. eller Gunilla.esbjorn@telia.com 

070-66 33 730                   070-217 71 21 

Leksand den 11 februari 2014 

 

Välkomna till årsmötet! 

 

 

Kersti Jobs-Björklöf  Gunilla Esbjörn 

Ordförande   Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

Bifogade bilagor: 

- Kallelse till årsmötet 

- Besöksmål under Värmlandsresan 

- Program och kostnader för Värmlandsresan 

- Anmälningsblankett för Värmlandsresan 
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