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Kära iduneser!  

God fortsättning på 2015. Ett nytt år är alltid spännande och 

känns som ett oskrivet blad med nya möjligheter, nya 

utmaningar och förväntningar. Det kändes därför härligt att få 

börja det nya året med vår traditionella Julfest, som ägde rum 

den 11 januari i Bankettsalen på Piperska muren. Hit kom såväl 

vi Iduneser som våra gäster till en högtidlig och glad kväll i 

ljusets tecken. Än en gång fick vi lyssna till Nya Iduns Elitkör 

som sjöng julsånger under ledning och ackompanjemang av vår 

fantastiska Iréne Mannheimer. En utsökt middag serverades 

innan kvällens framträdande ”Opera Standup” tog sin början. 

Vilken föreställning Charlotta Huldt-Ramberg och Majsan 

Dahling bjöd på! Oförglömlig och underbar. Tack. Ett stort tack 

även till klubbmästarna,  Anja Liedtke och ni andra, som gjorde 

detta möjligt. 

Vid samkvämet i december 2014 samlades vi och tog farväl av 

nitton Iduneser som avlidit under året och av Birgitta Svanberg, 

som gick bort 2013. Under år 2014 har följande Iduneser lämnat 

oss: Maria Adlercreutz, Malin Beijer, Ingrid Bergman, Monica 

Boman, Gerd Einerstam, Ninnie Elliot, Greta Erikson, Cecilia 

Friesendahl, Käbi Laretei, Marie Ledin, Elsie Lemon, Brita 

Linde, Gunnel Linde, Gunilla af Malmborg, Eva Nordensson, 

Brita Reich-Eriksson, Anne-Marie Rådström, Birgitta Valberg 

och Britt Öhman-Airaxin. Många av dem har varit aktiva och 

troget kommit till våra samkväm. Vi minns dem med värme. 



Välkomna till vårens 2015 första samkväm där vi den 17de 

februari besöker Thielska Galleriet och ser utställningen om 

Veronica Nygren. Veronica invaldes i Sällskapet Nya Idun år 

1990.                                                                                           

Jag önskar ett riktigt fint 2015 i Nya Iduns anda! 

Marianne Treschow, ordförande                                                         

Dags att betala årsavgiften för 2015! 

Inbetalningsavi bifogas. Vid årsmötet i våras beslutades att höja 

årsavgiften med 50 kronor, till 250 kronor. Tacksam för 

betalning till Plusgirokonto 839 95-1 senast den 1 februari. Våra 

kära Guldäpplen är som alltid befriade från årsavgiften! 

Nya Guldäpplen                                                                        

För femtio år sedan, år 1964, valdes Margareta Blombäck, 

Margareta Hallin och Barbro Hjort af Ornäs in i Sällskapet  Nya 

Idun och har därmed kvalificerat sig för varsitt Guldäpple. 

Gratulerar. 

Hemsidan                                        

Har Du ännu inte varit inne på vår nya hemsida så är det hög tid 

att besöka den och se vilket strålande arbete vår webbmaster 

Anna Strååt gjort.                                                                      

Har Du egen hemsida och vill ha en länk dit från vår sida? 

Skicka i så fall det Du vill få inlagt till:  anna.straat@swipnet.se   

För oss själva har vi ett internt forum i den låsta medlemssidan. 

Där finns i skrivande stund ännu inget, men det kommer inom 

kort.  Lösenordet dit är idunes2014   

 

mailto:anna.straat@swipnet.se


Välkommen till årets första samkväm 

tisdagen den 17 februari 2015 kl 18       

på                                                       

Thielska Galleriet  

Kvällen inleds med en enkel måltid i Monika Ahlbergs Café, 

som ligger i den f.d. intendentbostaden i museet. Vi serveras 

dagens soppa med nybakat bröd, smör och lättöl/vatten. Den 

som önskar kan köpa vin för 75 kronor glaset. 

Därefter ser vi utställningen 

Veronica Nygren (1940 – 2006)              

Textil konst och radikal design 

Veronica Nygrens konstnärliga begåvning upptäcktes på 1950-

talet av Edna Martin och 1966 köpte Nationalmuseum sin första 

gobeläng. Samma år bildade Veronica, tillsammans med Helena 

Henschen och Kristina Torsson, Mah-Jong med idéer om nya 

garderobskoncept som inte styrdes av Parisrapporter och 

säsongstänkande. Den politiska dimensionen av klädproduktion 

och gruppens ställningstagande mot Vietnamkriget blev en del 

av programmet. När Mah-Jong upphörde återvände Veronica till 

vävstolen, inspirerad av navaho-indianernas vävtekniker, och 

utvecklade en produktion som här visas för första gången. Vår 

ciceron är Hedvig Hedqvist, journalist, författare och en av 

initiativtagarna till utställningen. 



Veronica var barnbarnsbarn till Ernest Thiel som var mycket 

intresserad av konst i textil form. 

Anmäl Dig genom att sätta in 290 kronor senast den 9 februari 

på Nya Iduns samkvämskonto, PlusGiro 46 66 44-2 

Kvällens klubbmästare:                                                          

Maria Benktzon, tfn 0738 17 10 70                                           

Erna Pettersson, tfn 0709 11 19 29 

Kommunikationer:                                                              

Thielska Galleriet ligger på Sjötullsbacken 8 på Djurgården. 

Enklast tar kommer man dit med buss 69 mot Blockhusudden 

(ej 69B som bara går till Kaknästornet), som avgår från Sergels 

torg eller Nybroplan regelbundet. 

Med bil via Strandvägen, förbi Berwaldhallen och Museiparken, 

över Djurgårdsbrunnsbron rakt fram mot Manillaskolan, till 

vänster och sedan Djurgårdsvägen. Det tar ca 10 minuter från 

Norrmalmstorg. 

 

 

 

 

 

 

 



Välkomna till årets andra samkväm 

tisdagen den 3 mars kl kl 18                

i Gustaf VI Adolfs bibliotek                 

på Kungl. Slottet 

                                 

Gustaf VI Adolf var verksam som arkeolog och detta återspeglas 

i hans boksamling som står kvar i det bibliotek som han lät 

inreda i sin privata våning på Slottet. Antoinette Ramsay 

Herthelius, slottsbibliotekarie, och f.d. museichef Suzanne 

Unge Sörling, som ”grävt med kungen”, visar och berättar om 

kungen som arkeolog och om hans böcker under rubriken 

En bildad herres bibliotek 

Besöket avslutas med ett glas vin. 

Vi möts vid Kungl. Slottet, Västra Valvet, kl 18.00 

Anmäl Dig genom att sätta in 150 kronor senast 22 februari på 

Nya Iduns samkvämskonto, Plusgiro 46 66 44-2. 

Begränsat antal platser. Först till kvarn med betald anmälan … 

Kvällens klubbmästare:                                                      

Suzanne Unge Sörling, tfn 070 316 73 90                              

Maria Benktzon, tfn 073 817 10 70                                                    

 



 

 

 

För samtliga samkväm gäller: 

Information om platstillgång                                                      

På Nya Iduns telefonsvarare 076 844 76 90 lämnas automatiskt besked 

om platstillgången till aktuellt samkväm. Bra att veta om Du är ute i 

sista stund med Din anmälan. Observera att Du inte kan lämna 

meddelanden på detta nummer!  

Kom ihåg namnskylten!                                                            

Alla blir glada om Du kommer ihåg Din namnskylt! 

Om Du får förhinder                                                                   

Vid förhinder, anmäl alltid detta till någon av klubbmästarna! Det kan 

vara många som står på kö.                                                                

Vid återbud senast sista anmälningsdagen får Du pengarna åter. 

Specialmat                                                                                     

Är Du allergisk eller av andra skäl behöver specialmat, meddela detta 

till någon av samkvämets klubbmästare i samband med anmälan. 

 

 



Uppdatering av medlemsregistret            

Kontinuerlig uppdatering sker allteftersom medlemmarna 

anmäler förändringar. Tänk på att informera Nya Idun om Du 

flyttar, byter telefonnummer, mejladress eller dylikt!                              

Skicka uppgifterna till: carola.almqvist@gmail.com 

Kommande samkväm                                                                                                                      

15 eller 16 april, årsmöte samt föredrag av Susann Silfverstolpe                                                                  

i maj, om plastkirurgi med Marie Wickman Chantereau                                                                                             

12 september, höstutflykt med Eva Bonniers till Dalarö 

Istället för vårutflykt ordnar vi i år en höstutflykt! 

 Manusstopp för nästa Programblad är 1 mars!                                                            

 

 

 

 

 

 

Sällskapet Nya Iduns Programblad utkommer med ca 5 nummer/år. 

Ansvarig utgivare: Marianne Treschow, ordförande                
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c/o Carola Almqvist                                                                          
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