Medlemsbrev nr 2 3013

Till alla vänner i Leksands Konstsällskap
Vårt årsmöte har ägt rum den 17 mars på Walléngården. I anslutning till mötet berättade
Kersti Jobs-Björklöf om sommarens utställning om Anna Ankarcrona.

Vid årsmötet valdes följande styrelse:
Ordinarie ledamöter
Kersti Jobs-Björklöf, ordförande
Josefin Wedel, vice ordförande
Gunilla Esbjörn, kassör och sekreterare
Margareta Björklund
Bertil Söderstam

Ersättare
Karin Holmberg
Fredrik Lautmann
Berit Rönnstedt

Medlemsavgiften
Årsmötet beslutade att avgiften för 2013 och för 2014 skulle vara densamma som tidigare år
200 kr för enskild medlem och 100 kr ytterligare för 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
1

Vinnare
Elsie Wallin

Konstnär
Björn Julin

2
3

Anita Larses
Tarras Blom

4
5
6
7
8
9
10

Barbro Smedby
Gunnar Eriksson
Solveig Sokol
Wilhelm Kruchten
Lena Blom
Gunnar Fahlberg
Kerstin Beverskog

Karin Jaxelius
Susanne Triumf
Hellström
Anne Blijdenstein
Anne Carlquist
Lasse Östman
Aina Anliot
Mats Lodén
Lil Silferling
Olle Nessle

Vinst
Leksands kyrka (skänkt av Barbro
Lundvik)
Musik
Vid Enån
Strandfynd
Hund
Klotformad vas
Katten
Det blå konkrementet
Afrikansk man
Okända mästare (bok)
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Björn Julin är en av de många konstnärer, som finns representerad i leksandshemmen, men
som man inte vet så mycket om. Bertil Söderstam har skrivit om Björn Julin och han
presenterade sitt arbete vid årsmötet. Häftet är en medlemsgåva 2013. Önskar du ytterligare
exemplar finns den att köpa i Kulturhusets museum för 60 kr. Barbro Lundvik, dotter till
Julin, delade samtidigt ut två små skrifter bl a från en minnesutställning om Björn Julin.
”Anna Ankarcrona 1886 – 1933. En konstnärs liv ”. Utställning i kulturhuset 8 maj – 28
september. I anslutning till utställningen finns en vacker katalog med bidrag av Lena
Lindeberg och Barbro Werkmäster. Vi har också tagit fram en serie vykort, servetter och en
blomkruka efter skisser av Anna Ankarcrona. Allt finns att köpa på Kulturhuset. Utställningen
visas tisdagar och torsdagar kl 13.
Symposium den 21 september. Innan utställningen slutar arrangerar vi ett symposium om
kvinnliga konstnärer från Annas Ankarcronas tid fram till i dag. Programmet bifogas. Anmäl
dig i god tid - intresset är redan stort!
Vandring i konstnärsbyn Västanvik den 23 juli. Samling vid bystugan kl 13.00. Vi
kommer att besöka Hans Prins och Dagmar Lodéns hem. Sedan forts Jobs boden och Jobs
handtryck (själva tryckeriet är stängt för semester). Annons kommer i Leksandsladet.
Resa till Östergötland den 22 – 23 augusti. Vi blir guidade av Katarina och Ralph
Edenheim. Kunnigare guider kan vi inte få! Deltagarantalet är begränsat till 25 personer.
Särskild information och anmälningsblankett bifogas.
Höstens besök i Stockholm är ännu inte fastställt men vi planerar att se på konst i
Tunnelbanan. Vi återkommer om detta i nästa medlembrev.
Vi önskar som alltid flera medlemmar. Medlemsantalet har ökat under året. Vi hoppas att
det vi gör, skall vara så attraktivt och att många fler vill komma med. För att hålla nere
portokostnaderna skickar vi medlemsbrevet via e-post till så många medlemmar som möjligt.
Om du skaffat eller inte lämnat din e-postadress är vi tacksamma att få den.
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

Kersti Jobs-Björklöf

Gunilla Esbjörn

Ordförande

Sekreterare

Bilagor:
-

Signerat Björn Julin samt två små skrifter

-

Symposium den 21 september, program och anmälningsblankett

-

Östgötaresa den 22-23 augusti, information och anmälningsblankett

-

Inbetalningskort

