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Kära medlemmar! 
 
År 2021  
Året går mot sitt slut, och nog trodde vi i början av året, att pandemin skulle vara ett minne blott så här dags. Men den har 
påverkat oss alla på många sätt, och vi har inte vågat satsa på några gemensamma aktiviteter.  

Det som hänt 2021 är att vi sågs för vårt årsmöte i mitten av juni. Därefter har endast styrelsen träffats och hela tiden hoppats 
att kunna starta upp aktiviteter igen. Idéerna är många, och vi har också tidigare planer som behöver sjösättas. Styrelsen har 
också uppdaterat vår informationsbroschyr, och den nya bifogas detta medlemsbrev. Tanken är att broschyren ska vara ett 
levande dokument, dvs att vi kan byta bilder och text oftare än tidigare. 

 

Kommande aktiviteter 2022 

Årsmöte lördagen den 12 mars kl 14.00.  
Vi ses då i Wallénhallen, och får efter sedvanligt årsmöte, lyssna till ett föredrag samt se en film om Wallénhallen och om GT 
Walléns konstnärskap. Inbjudan kommer på sedvanligt vis. 

Film på Visir 
Styrelsens ambition är att få till en filmvisning under årets första månader. Information kommer att finnas på hemsidan. 

Konstutställning av Anders Ståhl 
5 februari till 5 mars ställer Leksandskonstnären Anders Ståhl ut sina konstverk på Leksands Kulturhus. Vi återkommer om ett 
datum då Konstsällskapet kan besöka utställningen tillsammans med Anders guidning.  

Vårresa till Stockholm 
Vi planerar nu en endagars konstresa till Stockholm, lördagen den 21 maj. Vi planerar att besöka både Waldemarsudde och 
Liljevalchs. Även här kommer en separat inbjudan samt mer information på hemsidan.  

Konstdag i juni på Hildasholm 
Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för att planera en dag på Hildasholm, där vi tänker oss en konstbytardag. Mer information 
kommer. 

Hösten 2022 
I september månad planerar Konstsällskapet en egen utställning på Leksands Kulturhus. Styrelsen har även här tillsatt en 
arbetsgrupp som planerar för detta. Mer information kommer.  

 

Avslutningsvis vill vi på styrelsen vägnar önska alla våra medlemmar en 

GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR 

 

 
 
Kicki Kobdock Haak     Margaretha Åslund 
Ordförande Leksands Konstsällskap   Sekreterare Leksands Konstsällskap 
   


