
  Medlemsbrev nr 3 2015 

Till alla vänner i Leksands Konstsällskap 

Sommaren är snart här och vi vill nu informera er om våra aktiviteter.  

16 juli kl 14.00 går vi runt på kyrkogården och stannar vi inför några konstnärers och andra 

kulturpersonligheters gravar. Vi sätter inte in någon särskild annons om detta utan det 

annonseras genom kyrkan. 

6-7 augusti gör vi sommarresan med rubriken ”Från La Traviata till Avestaforsens brus”. 

41 personer deltar i resan. Program för dagarna skickas till dem som anmält sig.  

22 augusti kommer vi att besöka ”Gnaget” i Styrsjöbo som var arkitekten Georges von 

Dardels sommarvilla. Nuvarande ägaren Stefan Ulrich kommer att ta emot oss. Vi hade 

tidigare planerat att besöka MasOlles gård och ateljé i Siljansnäs, men det får bli vid ett annat 

tillfälle. Anledningen till att vi ändrat besöksmål är att Konstsällskapet hoppas kunna 

arrangera en utställning om alla de mycket konstnärliga medlemmarna av släkten von Dardel, 

som har anknytning till Leksand och Siljansområdet.  

19 september gör vi vår höstutflykt till Saltsjö-Duvnäs och Saltsjöbaden. Det kommer att bli 

ett intressant program. I Saltsjö-Duvnäs besöker vi Olle Nymans ateljéer och konstnärshem. 

Vi har lyckats få den främste kännaren av Saltsjöbaden, författaren och journalisten Lars 

Westman som guide. Ni minnas säkert hans artiklar i Vi, “Bakvagnen”. Underlag för 

utflykten och anmälningsblankett bifogas. Vi vill få in anmälan senast den 30 juni.  

Nu är sommaren här med alla fester. Det finns fortfarande ett antal kartonger av Anna 

Ankarcronaservetterna med kråkvickermotivet kvar. Varför inte köpa något, som inte kan fås 

någon annanstans, att lysa upp den egna festen med eller att ha som en trevlig present? 

Sen upprepar vi: Vi önskar flera medlemmar – det gör vi alltid! Vi är nu 193 medlemmar, 

en ökning med 37 sedan 2013. Vi hoppas att det vi gör, skall vara så attraktivt, att många fler 

vill komma med. För att hålla portokostnaderna nere önskar vi få e-postadress till så många 

medlemmar som möjligt. Vi noterar också att många medlemmar ännu inte betalat sin 

medlemsavgift för 2015 - 300 kr för familj bosatt på samma adress och 200 kr för enskild 

medlem. Plusgirokontot är 176170-9. 

Har ni frågor hör av er till Kersti.jobs.bjorklof@telia.com. eller Gunilla.esbjorn@telia.com 

Leksand den 3 juni 2015 

 

 

Kersti Jobs-Björklund   Gunilla Esbjörn 
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