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Kära vänner i Leksands Konstsällskap! 

Den 19 september gjorde vi vår senaste utflykt, den här gången till Saltsjöbaden. 

Författaren Lars Westman guidade oss i den miljö, som han känner bättre än alla 

andra. Det var en fröjd att lyssna till honom. Inledningsvis besökte vi Olle Nymans 

ateljé och hem i Saltsjö Duvnäs. 

Nästa besöksmål var den berömda Uppenbarelsekyrkan ritad av Ferdinand Boberg, 

bekostad av Knut och Alice Wallenberg och invigd 1913. Det var till invigningen som 

Hugo Alfvén skrev Uppenbarelsekantaten med texter sammanställda av Nathan 

Söderblom. 

Efter lunch på Saltsjöbadens berömda hotell, där vi förutom en god måltid fick ta del 

av dess historia av den kunnige Lars Westman. Dagen avslutades med ett besök hos 

skulptören Peter Linde tog emot oss i sin trädgård och ateljé. Det är Peter som gjort 

”Vackra Dalkullan”, som finns vid Järla gård och som inom en inte alltför avlägsen 

framtid, också kommer att stå i sin hembygd vid Djura kyrka. Dagens höjdpunkt var 

nog att få ta del av Peters berättande och arbeten. 

30 januari – 26 mars har Konstsällskapet bjudit in falukonstnären Kia Kullander att 

ställa ut i Kulturhuset. 

6 februari – 26 mars arrangerar Konstsällskapet en utställning med titeln: ”von 

Dardels - en konstnärssläkt i Siljansbygden”.  Det blir konst- och kulturhistoria okänd 

för flertalet leksandabor.  

 februari 2016 Vinterfest i Mora 

- 12,00 finns möjlighet att få en visning av utställningarna på kulturhuset 

- 13.00 Avfärd med buss från Kulturhusparkeringen 

- 14.00 – 15.00 Besöker vi Zornmuseet där chefen Johan Cederlund visar 

   oss vinterns utställning ”Lars Jonsson – målningar och skisser” 

- Mora Kulturhus har vernissage kl 16 på utställningen NEW WORLDS – kerami- 

   kerna Matilda Harlitz-Svensson och Stefan Andersson (bosatta i Siljansnäs)  

- 16.00 Middag på Strand Kök & Bar i Mora för den som önskar 

- 18.00 Vinterfests invigningskonsert med rubriken ”THE UNANSWERED 

  QUESTION” i Mora kyrka. Verk av Charles Ives, Arvo Pärt, Mozart m fl 

  Medverkande Hanna Husahr, Lars Anders Tomter, Vikingur Olafsson och 

  Dalasinfoniettan under ledning av Daniel Biendulf. 

- ca 20.00 Hemfärd  

Kostanden i år är 800 kr (buss tor 295kr, visning 75 kr och entré Zornmuseet 60 kr och 

konsertbiljetten 370 kr). 

http://www.matildaharitzsvenson.com/
http://www.ceramics.se/
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Vi har 35 biljetter och vill få in bifogad anmälningsblankett senast den 10 jan.  

19 mars Årsmöte i Tällbergs bystuga    

Årsmötet äger rum i Tällbergs bystuga i samarbete med Tällbergs byalag för 

hembygdsvård.  

Kl 13.00 årsmötesförhandlingar och dragning i medlemslotteriet. 

Kl 14.00 kommer Lena Lindqvist att presentera Konstsällskapets medlemsgåva 

”Signerat Lasse Lindqvist ”. I Tällberg är han kanske mest känd för att ha målat 

telefonkiosken, men han gjorde så mycket mera, som t ex utsmyckningen av 

Stadshagens tunnelbanestation i Stockholm 1975. Hans brorsdotter Lena Lindqvist 

har både skrivit och formgett skriften. 

13 – 16 augusti går vår sommarresa till Gotland. Preliminärt program i korthet: 

Rundvandring i Visby, resa till Fårö och Ingmar Bergmancentret, Romateaterns 

föreställning ” Lika för lika”, resa söderut med besök i några fina kyrkor och hos 

konstnären Lars Jonsson. Vi bor på Clarion hotell i 3 nätter och pris i dubbelrum inkl 

frukost är 2 310 kr/person, enkelrum 3 840 kr/person. Därtill kommer kostnader för 

bussutfärder, guider, luncher mm Total kostnad ca 4500 kr/person i dubbelrum samt 

resan t o r Visby som var och en får beställa och beskosta själv. Fundera på vårt 

förslag! Vi är tacksamma för en intresseanmälan senast 10 januari.  

Vi önskar som alltid flera medlemmar. Så tipsa vänner och bekanta om ni är glada 
och nöjda med våra arrangemang. För att hålla nere portokostnaderna skickar vi 
medlemsbrevet via e-post till så många medlemmar som möjligt. Om du inte lämnat 
din e-postadress är vi glada att få den. Vi ser att några inte betalat medlemsavgift för 
2015, vill du vara med eller önskar du avsluta medlemskapet? Vi är tacksamma för 
besked. 
 
Hemsida www.leksandskonstsallskap.se 

En God Jul och Ett Gott Nytt År tillönskas er alla! 

 

 

Kersti Jobs-Björklöf  Gunilla Esbjörn 

Ordförande   Sekreterare 

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

070-66 33 730                    070-217 71 21 
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