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Kära vänner i Leksands Konstsällskap! 

 

Sedan förra medlemsbrevet i december har vi haft en konstens heldag den 17 

februari. Vi inledde med ett besök på Kulturhuset där Per-Åke Backman visade 

utställningen om Alf Munthe. I anslutning till att Ann-Sofi Topelius invigde 

utställningen med verk av Alf Munthe överlämnade hon som gåva från Michaela 

Reuterswärd till Leksands Konstsällskap ett självporträtt av Alf Munthe. Det är en 

mycket fin utställning som ni har möjlighet att se fram till den 3 mars.   

Solen sken och det kändes som om våren var på väg, när vi satte oss på bussen till 

Mora. Peter Dahlutställningen var härlig och efteråt undrade vi vad som var mest 

minnesvärt: Peter Dahls målningar eller John Cederlunds eminenta guidning? Efter 

god mat på restaurang Strand vandrade vi till Mora kyrka för att lyssna till Vinterfests 

invigningskonsert med violinvirtuosen Giovanni Guzzo, sopranen Kerstin Avemo och 

Martin Fröst klarinettist och initiativtagare till denna framgångrika musikfest. 

Årsmötet den 17 mars 2012 äger rum på Leksands kulturhus i anslutning till att 

utställningen med konstnärer från Galleri Se Konst i Falun invigs. Vernissage för 

utställningen kl 11 och efter förmiddagskaffe med sju sorters kakor vidtar vårt 

årsmöte kl 12. Då sker också som vanligt dragning i vårt konstlotteri. Särskild 

kallelse bifogas. 

Höstresa till Helsingfors 

Inför sommaren planerar vi några aktiviteter men det som vi redan nu vill veta är om 

det finns intresse för en resa till Helsingfors. Vi har skissat på ett program som 

innebär att vi reser med Silja Line måndagen den 3 september kl 17.00. Åter från 

Helsingfors onsdagen den 5 september. 

 I grova drag ser programmet ut så här. Tisdag 4 sept får vi en introduktion till 

Helsingfors av prof em Bo Lönnqvist. Han är den bäste guide vi kan få: kunnig, 

mycket trevlig och underhållande. Vi har fått löfte om att vara på svenska 

ambassaden intill hamnen och presidentpalatset. Den är ritad av Torben Gruth, 

arkitekten till Hildasholm, Solliden och Stadion. Vi hoppas också få gå runt och se de 

vackra rummen.  
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Därefter följer oss Bo på en rundvandring i stadens centrum. Efter lunch besöker vi 

konstmuseet Ateneum, som i år visar en utställning med Helene Schjerfbecks verk. 

Detta med anledning av att det är 150 år sedan hon föddes.  

Kvällen är fri och vi undersöker vilka möjligheter det finns till konserter, men 

programmen är ännu inte fastställda. Ni kommer att få tips! Vill ni gå på restaurang 

finns tex Kosmos med anor från 1924 och med inredning av Alvar Aalto.  

Onsdag 5 september besöker vi designmuseet och får en visning av den del som 

visar Finlands designhistoria, Självklart skall vi även se vad de lyfter fram av nutida 

design. Helsingfors är i år designhuvudstad i världen, så i det fallet finns många 

möjligheter att ta del av det som händer i dag. 

Vi kommer att bo på det centralt belägna hotell Marski.   

Hemresa onsdag 5 sept kl 17.00 men den som önskar, kan stanna ytterligare ett 

dygn. Då får man lägga till 706 kr/person i dubbelrum. 

Kostnaden för båtresa, 2 frukost, en buffé middag inkl vin, en trerättersmiddag på 

hemresan och en natt på Scandic Hotel Marski inkl frukost, kostar beroende på 

hyttkategori mellan 2128 – 2538 kr i dubbelhytt/rum. Priset för singel ligger mellan 

3241 – 4061 kr.  

Om man vill stanna ytterligare en dag så finns det många saker man kan göra på 

egen hand. Vi kommer att ge er tips!  

Som det ser ut i dag tänker vi oss att maximera antalet deltagare till 20. Vi är 

tacksamma om ni så snart som möjligt anmäler ert intresse dels för resan, dels om ni 

är intresserade av en eller två hotellnätter i Helsingfors. De som anmäler sig 

preliminärt till Gunilla (070-217 71 21) eller Kersti (070-66 33 730) kommer att få 

utförlig information längre fram i vår. 

Nu är vår hemsida uppdaterad. Adress www.leksandskonstsallskap.se .  

 

E-post - vi vill gärna att ni meddelar oss er e-postadress så kan vi göra våra utskick 

via mail. Skicka en mail till vår sekreterare Gunilla Esbjörn, gunilla.esbjorn@telia.com 

eller kersti.jobs.bjorklof@telia.com  

Efter årsmötet kommer ett nytt medlemsbrev där vi berättar om planerade aktiviteter 

under sommaren. 

Vi ses på årsmötet den 17 mars! 

Leksand den 21 februari 2012 

 

Kersti Jobs-Björklöf  Gunilla Esbjörn 

Ordförande   Sekreterare 
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