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Kära medlemmar! 
 
Trots de begränsningar som Coronapandemin lägger på nästan all verksamhet så vill vi med detta brev 
informera om vad LKS kommer att genomföra under hösten – aktiviteter som kan genomföras på ett 
Coronasäkert sätt. 

 
 
90-års jubileum 
 
Som framgår av logotypen för Leksands Konstsällskap så har vi i år funnits i 90 år vilket gör oss till ett av de äldsta 
konstsällskapen i Sverige – och det kommer vi att uppmärksamma med ett program den 10 oktober klockan 15.00 i 
Leksands gamla tingshus – numera Kulturskolan. 
 
Programmet inleds med en jubileumsföreläsning där professorn och leksandsbon Ulrich Lange kommer att berätta om 
Konstsällskapets första 90 år. Efter det kommer boken ”Alf Munthe – Den mjuka arkitekturens mästare” att 
presenteras. Boken kommer att finnas till försäljning under jubileet. Jubileet avslutas med vårt medlemslotteri för de 
som var medlemmar under 2019. Vinsterna kommer i år att fördelas i den ordning de dras så att den först dragna 
lotten får vinst nr 1 enligt vinstlistan osv.  
 
Utöver de personer som finns på plats för att arrangera jubileumsdagen, så finns plats för endast ytterligare 40 
personer så anmälan krävs. Endast personer som anmält sig med namn kommer att kunna närvara. Detta för att vi 
ska uppfylla Folkhälsomyndighetens krav på maximalt 50 personer. 
 
Information kommer att publiceras på hemsidan samt med annons i Magasin Leksand. 
 
 
Konstfilmer 
 
Under hösten kommer två konstfilmer att visas. Biografen Visir har ca 300 platser och med ett maximalt antal 
besökare på 50 personer går det att sprida sig i lokalen så att det påbjudna avståndet mellan individer kan 
upprätthållas.  
 
Biljetter kan förhandsbokas och betalas på https://bio.se och för den som inte har tillgång till internet så kan biljetter 
köpas och betalas med Swish på plats. Filmerna ges på lördagar klockan 15.00 och biljetten kostar 150 kronor. 
 
Programmet för hösten filmer kommer att annonseras i Magasin Leksand samt på Konstsällskapets hemsida. 
 
 
Gustaf Theodor Wallén 

 

Söndagen den 8 november inbjuds medlemmarna i Leksands Konstsällskap att besöka Wallénhallen vid Leksands 

folkhögskola samt få en föreläsning om leksandskonstnären Gustaf Theodor Wallén. 

 

 Visning av Wallénhallen under ledning av Mats Svensson 

 Föreläsning om G T Wallén av Christina Munck Eriksson 

 Visning av filmen om G T Wallén av Anders Hanser 

  

Antalet deltagare är begränsat till 40 personer så en föranmälan krävs till info@leksandskonstsallskap.se 

 

 

https://bio.se/
mailto:info@leksandskonstsallskap.se
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Sveriges Konstföreningar 

Som medlem i Leksands Konstsällskap har du tillgång till Sveriges Konstföreningars medlemssida med 
konstbildningsmaterial, olika handledningar, guider och bloggen Virveln. Adressen till hemsidan 
är: www.sverigeskonstforeningar.nu och lösenordet är medlem. 

 

Medlemskap 

Som medlem betalar du medlemsavgiften till Konstsällskapets bankgiro eller Swishnummer. Kassören registrerar 
inbetalningarna i en privat dator med kontaktuppgifter och datum för inbetalningen.  

Medlemsregistret uppdateras varje år i samband med inbetalning av medlemsavgift. Den som inte betalar 
medlemsavgift under två efterföljande år stryks ur registret. Detsamma gäller för medlemmar som meddelar att de 
lämnar Konstsällskapet. 

Får du medlemsbrevet via ”vanlig” post, men har en e-postadress, är vi tacksamma om du meddelar oss din e-
postadress. 
 
Medlemsavgiften är 200 kr för enskild medlem och ytterligare 100 kr för person bosatt på samma adress samt 
reducerad avgift, 100 kr, för ungdom under 25 år.  

Leksands Sparbank är vår bank och bankgirot är 5185-2788. 

Swishnummer: 123 491 01 47  

Vid betalning (bankgiro eller Swish) – skriv i meddelandefältet vad betalningen avser samt vid betalning av 
medlemsavgift, namn/namnen på de medlemmar det gäller. 

Som alltid önskar vi flera medlemmar. Om du trivs med våra arrangemang, tipsa gärna vänner och bekanta!   

 

P.S om medlemsgåva 2020 

De som ännu inte fått årets medlemsgåva – ”Signerat Emerik Stenberg” – har möjlighet att fram till nyår hämta ut ett 
exemplar vid disken, en trappa ned i Kulturhusets museum. Notera museets nya öppettider. 

 

 
 
Kersti Jobs-Björklöf 
Ordförande 
 
070-66 33 730 
 
 
 
 
info@leksandskonstsallskap.se 
 

  
 
 
 
Lars Klusell 
Sekreterare 
 
073-5141478 

www.leksandskonstsallskap.se   
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