
Till er alla vänner i Leksands Konstsällskap

 Vårt årsmöte har ägt rum den 17 mars på Kulturhuset. I anslutning till mötet invigdes 
utställningen med verk av konstnärer från Galleri SE Konst.  John Rasimus invigningstalade 
och berättade om galleriets verksamhet. 

Flera medlemmar hade bakat och de trogna vännerna från Västanvik serverade kaffe med gott 
bröd. Behållningen gick till en insamling för gatubarn i Manilla.

Årsmöte den 17 mars
Vid årsmötet valdes följande styrelse:

Ordinarie ledamöter  Ersättare
Kersti Jobs-Björklöf, ordförande Karin Holmberg
Josefin Wedel, vice ordförande Fredrik Lautmann
Gunilla Esbjörn, kassör och sekreterare Berit Rönnstedt
Margareta Björklund
Bertil Söderstam

Medlemsavgiften
Årsmötet beslutade att avgiften skulle vara densamma som tidigare år 200 kr för enskild 
medlem och 100 kr ytterligare en person boende på samma adress. Inbetalningskort bifogas. 
Vi är tacksamma om ni sätter in avgiften så snart ni kan. Pg 17 61 70 – 9

Vid årsmötet hölls dragning på medlemslotteriet och följande personer blev de lyckliga 
vinnarna

Vinnare Konstnär Vinst
1 Margareta Norenius Kjell Jansson Glasfigur ”Man med hästar”
2 Jan-Åke Åkesson Ebba Matz Litografi ”Mr X”
3 Alm Ingegerd Ersson Anders Ståhl Litografi ”Frozen”
4 Krister Berggren Karin Ferner Blomklipp, tavla
5 Barbro Sköldebrand Michael Söderlundh Litografi ”Vägar till solnedgång”
6 Marianne Olsson Karin Ferner Glas på fot
7 Barbro Smedby Ebba Matz Mässingsljusstake, ”Ettan”
8 Britta Jobs Victor Mossberg Silverring
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9 Barbro Stehr Birgitta Sandström Bok ”Breven mellan Anders Zorn 
och  Zorn – Carl Larsson”

10 Ann-Sofi Topelius Victor Mossberg Hängsmycke
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Aktiviteter under sommaren
• Kyrkogårdsvandring till konstnärsgravar 18 juli, annons kommer i Leksandsbladet.
• Vandring i konstnärsbyn Åkerö 12 augusti, annons kommer i Leksandsbladet 
• Resa till Helsingfors 3 – 6 september. Resan blev snabbt fullbokad. Det är verkligen 

glädjande att så många är intresserade av att vara med på våra aktiviteter.

• Stockholm den 26 oktober – förslag till aktivitet kommer i kommande medlemsbrev. Vi 
har ambitionen att ge er en möjlighet till något som man inte kan göra i vanliga fall.

Konstsällskapets uppgifter kommande verksamhetsår

Vi arbetar vidare med förberedelserna till utställningen om Anna Ankarcrona. Den kommer att 
invigas den 11 maj 2013. Är det någon som känner till någonting, som hon gjort, så är vi 
glada för bidrag. Framför allt saknar vi textilier.

Vi har också tillskrivit kommunen med en önskan om att de anslår medel till att vårda, förnya 
och hänga om konsten i första hand på servicehusen i kommunen.

”Vackra dalkullan” Karin Ersdotter var flickan från Djura som kom till Stockholm 1833 och 
väckte stor uppmärksamhet för sin skönhet. Hon ansågs som en av de vackraste i Europa. Hon 
var mjölkpiga på Järla gård med uppgift att sälja mjölk på Stortorget i Gamla stan och detta 
finns skildrat på en känd målning av Erik Wahlbergson. 

2005 gjorde Peter Linde en skulptur av henne placerad vid Järla gård, Nacka. Djura 
hembygdsförening har startat en insamling för att få en kopia av skulpturen att placeras vid 
Djura kyrka. Vi är övertygade om att detta skulle kunna betyda mycket för Djura. Vill ni veta 
mera finns en liten folder på Leksands Kulturhus. 

Söndagen den 22 april kl 13.30 kommer professor Anna Götlind att tala om ”Den vackra 
dalkullan – Karin Ersdotter” på kulturhuset. Välkomna!

Erik Åkerlund har lämnat förslag till skulptur utanför det renoverade kommunhuset. Arbetet 
pågår för att kunna finansiera detta. Erik har sina rötter i Leksand och är en skulptör, som haft 
många uppdrag för offentlig miljö. 

Vi önskar flera medlemmar – det gör vi alltid! Medlemsantalet har ökat under året men vi 
hoppas att det vi gör skall vara så attraktivt att många fler vill komma med. Vi försöker hålla 
nere portokostnaderna och önskar därför få e-postadress till så många medlemmar som 
möjligt. 

Ytterligare information finns på vår hemsida www.leksandskonstsallskap.se
Har ni frågor hör av er till Kersti.jobs.bjorklof@telia.com. eller Gunilla.esbjorn@telia.com

Bilagor: Verksamhetsberättelse 2011 och inbetalningskort
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Kersti Jobs-Björklöf    Gunilla Esbjörn
Ordförande    Sekreterare
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