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Kära medlemmar! 

 

År 2022 
 

 
Adventstiden är här, och det är kyliga vinterdagar även om snön lyser med sin frånvaro. I 
Konstsällskapet avslutar vi nu året, och under hösten har vi haft några fina sammankomster. 
 
 Under september månad gladde Svante Rydberg oss på Kulturhuset med sin fina utställning. Den 
var allmänt välbesökt, och kvällen då Svante själv visade sin konst för oss, var mycket uppskattad.  
 
Därefter har vi haft två boksläpp. Det första med boken om Gustav Ankarcrona och därefter 
boksläppet med Målarboken Himlaspelet. Båda böckerna finns till försäljning i Kulturhuset och på 
Lundells bokhandel. Kanske en fin julklapp? 
 
 

 

 

Signerat Tägtströms 
Vi har glädjen att ha en nytryckt Signeratbok, David Tägtström.  
Den kommer att distribueras till alla medlemmar (ett ex per hushåll) som en julgåva.  

Lördagen den 17 december kl. 11-14 kommer Oz att finnas vid tidningshörnan på 
Kulturhuset/Biblioteket och dela ut böckerna. Har ni inte möjlighet att komma då, får ni ert 
exemplar på Konstlotteriet, Årsmötet. Om någon inte har möjlighet alls att hämta sin bok, 
mejla till oss så kan vi skicka den per post.  

 

År 2023 

Konstlotteri 
Vi har kommande år valt att ha konstlotteri och årsmöte vid olika datum. Detta för att få fler tillfällen att ses. Konstlotteriet går 
av stapeln lördag den 18 februari kl. 14.00, och då kommer också Lars Dahlström, medlem i styrelsen och en mycket duktig 
fotograf, att visa oss en del av sitt arbete. Se fram emot en eventuell konstvinst, samt foton från platser du kanske minns. 
Inbjudan med plats kommer efter nyår.  

Vid lotteriet har du som betalat medlemsavgift 2022 en stor möjlighet att vinna fina priser. Denna gång delas även 20% av 
vinsterna ut enbart till de som är på plats.  

Årsmöte lördagen den 25 mars kl. 14.00 
Vi ses för årsmöte. Lokal och program återkommer vi med efter nyår. 

Konstutställning i Kulturhuset – David Tägtström 
18 mars till 29 april anordnar Konstsällskapet en utställning med verk av David Tägtström. Han är en av 1900-talets främste 
porträttmålare, född 1894 i Borlänge. Inbjudan till vernissagen den 18 mars kommer efter nyår.  

Film på bio Kontrast 
Styrelsens ambition är att få till filmvisningar, så fort det blir möjligt på biografen. 
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Kroki 
Konstsällskapet planerar för några sammankomster där du får teckna kroki. Vi kommer att vara på övre plan hos Hemslöjden. 
Inbjudan kommer efter nyår. 

 

Konstresa till Oslo 
21 - 23 september (torsdag till lördag) ordnar Konstsällskapet en resa till Oslo. 

Vi reser med abonnerad buss, besöker Rackstamuseet på vägen till Oslo.  
Väl framme, ingår även guidade besök på Munchmuseet samt Nasjonalmuseet. 
Möjlighet finns också till besök på Astrup Fearnely museet på egen hand.  

Vi bor 2 nätter i dubbelrum på hotell (inklusive frukost), och äter luncher samt 
middagar tillsammans för de som önskar.  

Priset per person är 4 200 kr (mat ingår ej, förutom sopplunch i Arvika). Ett litet 
antal enkelrum finns, till en extra kostnad av 2 000 kr.  

Detta är ett samarrangemang med Tällbergs konstförening. Vi har begränsat antal platser (max 35 pers.) så när den formella 
inbjudan kommer är det ”först till kvarn” som gäller. Inbjudan kommer senast i slutet av januari månad, med fler detaljer. 

Övrigt arbete i styrelsen 
Vi samverkar nu med Leksands kommun för att få till ett samarbete kring vår konstsamling, där en omfattande inventering och 
katalogisering ingår. Vi hoppas att detta samarbetsavtal blir klart under våren 2023. Generösa medel från familjen Ankarcrona 
möjliggör att detta projekt kan påbörjas.  

Medlem 2023 
Medlemsavgiften för 2023 är oförändrat 200 kr, samt 100 kr för medlem i samma hushåll.  
Du kan swisha på 123 491 01 47 (skriv i meddelandefältet vad betalningen gäller, t ex medlem 2023) eller betala på 
bankgironummer 5185-2788. 

 

Avslutningsvis vill vi i styrelsen önska alla våra medlemmar en 

GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR! 

 

 
 
Kicki Kobdock Haak     Margaretha Åslund 
Ordförande Leksands Konstsällskap   Sekreterare Leksands Konstsällskap 
   


