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Kära Iduneser! 

I skrivande stund har vi november, en grå regnig månad där vi 
alla berörts av vad som händer i vår omvärld av krig, våld, flykt 
och mänskliga tragedier. Man önskar att världen kunde komma 
till besinning och främja det ljusa i livet – kärlek, vänskap, 
relationer, hälsa och fred. Vi behöver värna om varandra, vår 
miljö och vårt klimat för såväl vår egen skull som för våra 
efterkommandes. Det är med hjärtat fyllt av tacksamhet över att 
få vara en del av Nya Idun och vårt systerskap som jag inbjuder 
er att samlas till vår julfest 2015. 

Sällskapet Nya Idun har som vanligt haft ett intensivt år där det 
är vi själva som så rikt bjuder på oss själva, förmedlar kunskap 
och passion för kultur, vetenskap, litteratur, musik och teater. I 
februari var vi på Thielska Galleriet och såg utställningen 
Veronica Nygren (1940 – 2006) Textil konst och radikal design, 
under ledning av Hedvig Hedqvist. Senare i mars fick vi under 
ledning av Antoinette Ramsay Herthelius och Suzanne Unge 
Sörling besöka Gustaf VI Adolfs bibliotek och höra om kungen 
som arkeolog och om hans böcker. Årsmötet ägde rum på 
Medelhavsmuseet där vi också lyssnade till en dramatisk 
berättelse av Susann Silverstolpe om Silver till Ryssland – 
svensk diplomati på 1600-talet. För första gången prövade vi i 
maj att vara i Camarillo festvåning, där vi fängslades av Barbara 
Cannons spännande föredrag om Det bruna fettet. En vacker 
septemberdag inbjöds vi till konstnären Eva Bonniers 
sommarhus på Dalarö dit Eva Bonnier generöst inbjudit oss och 
där Görel Cavalli-Björkman berättade om konstnärens liv med 
utgångspunkt från den biografi hon skrivit om henne. I oktober 
fick vi ta del av ett spännande samtal mellan Elisabeth Grate och 



Kerstin M. Lundberg om deras franska kvinnliga favorit-
författare. Elizabeth Hatz fängslade oss alla i november med sin 
presentation med musikinslag om Platsens själ – en irländsk 
arkitekturvandring.  

I december går våra tankar till de Iduneser, som gått bort under 
året. Ett program kring Stig Dagermans Birgitta-svit, som vävts 
kring parentationen har vår vice ordförande Anna Strååt, pianist, 
ansvarat för tillsammans med EwaMaria Roos, skådespelare och 
Sara Wijk, cellist. 

Under året har vår fina hemsida under ledning av vår fantastiska 
webbmaster Anna Strååt vidareutvecklats. Gå gärna in och ta del 
av nyheter, program, händelser och information om Nya Idun 
mm (www.nyaidun.se ; lösenordet är idunes2014) 

Vi slutar året 2015 med vår julfest, som går i musikens tecken. 
Varmt välkomna! 

Vi ser fram emot ett rikt nytt år 2016 och jag önskar er alla en 
riktigt God Jul 2015!                         

   Marianne Treschow                                       

Publikt                                                            
Karin Bojs har tilldelats årets Augustpris i fackboksklassen för 
”Min europeiska familj. De senaste 54 000 åren” . Vi gratulerar! 

 Kerstin Kärnekull har medverkat som expert i utredningen 
Bostäder för äldre. Det innehållsrika betänkandet heter 
”Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i 
tillgänglighetssmarta boendemiljöer. SOU 2015:85”                        



Välkomna  till JULFEST på Piperska 
muren söndag 10 januari 2016 kl 17 

Vi inleder med mingel och ett glas mousserande vin i festliga 
Oscarssalen. När vi intagit våra platser, i intilliggande 
Bankettsalen, underhåller traditionsenligt Nya Iduns Elitkör  
med julsånger under ledning och ackompanjemang av Irène 
Mannheimer och alla gäster är välkomna att sjunga med.   

Till middagen serveras som förrätt bresaola med melonsallad. 
Varmrätten består av ugnsbakad rökt röding med klassisk beurre 
blanc och kokt potatis. Som dessert får vi hallonpannacotta och 
kaffe/te. Ett glas rött eller vitt vin serveras till maten.  
Ytterligare vin går att köpa för 65 kronor glaset. Ta gärna med 
jämna pengar!  

Kvällens underhållning är en förkortad version av 
föreställningen:  

Jag tänker ofta på Edith Piaf 

I december är det 100 år sedan Edith Piaf föddes. Solveig 
Faringer har skrivit manus till en scenisk rapsodi med Edith 
Piafs musik.  

Allt började en sammetsmjuk Medelhavsnatt i början på 60-
talet. Edith Piaf skulle ge konsert. Jag var där som ung student. 
Hennes entré dröjde… till slut kom hon in på scenen. En liten 
söndervärkt människospillra! Så började hon sjunga. Och som 
hon sjöng! Hon sjöng med hela sitt livs smärta med sig i rösten. 
Hon sjöng och tände en eld i mig… 



På scenen:                                                                            
Solveig Faringer, sång                  Anita Agnas, accordeon 

Solveig, som är välkänd Idunes, sångare, författare och 
skådespelare, har haft anställningar på Kungliga Operan, 
Drottningholmsteatern, Stadsteatern i Stockholm, Oscarsteatern 
och Stora teatern i Göteborg med många olika roller. 

Anita Agnas är accordeonist och pianist, utbildad vid Det 
Kongelige Danske Musikonservatoriet i Köpenhamn. Anita 
undervisar nu accordeonister vid Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm, samt ackompanjerar och undervisar i piano & 
accordeon vid Musikkonservatoriet i Falun. Anita har spelat i 
många olika sammanhang, allt från opera och balett vid 
Kungliga operan till musik för julkalendern (Pettson & Findus), 
solokonserter och kammarmusik. Anita är inbjuden gäst till 
julfesten. 

Julfesten är det tillfälle på året då vi får bjuda med gästande 
systrar. Kostnaden är 490 kronor för Iduneser och 690 kronor 
för gäster. 

Anmäl Dig genom att sätta in avgiften på Nya Iduns 
samkvämskonto Plusgiro 46 66 44-2, där pengarna måste finnas 
senast den 23 december 2015. Ange både Ditt eget och Din 
gästs namn. Ange också om det är någon mat Du eller Din gäst 
inte tål. Antalet platser är begränsat. Aktuell rapport om 
platstillgång får Du på Nya Iduns telefonsvarare 076 844 76 90. 
Observera att det inte går att tala in något meddelande på detta 
nummer. 



VIKTIGT! Vi vill inte att det ska stå platser tomma vid denna 
fest om det finns medlemmar som står på väntelista. Det är 
därför angeläget att Du ringer någon av kvällens klubbmästare 
så fort som möjligt om Du måste lämna återbud. 

Adress: Piperska muren ligger på Scheelegatan 14, ingång A, 
mittemot Rådhuset på Kungsholmen. För den som har svårt att 
gå finns hiss vid ingången från Coldinutrappan 2, (vid Piperska 
murens högra gavel). Hissen går upp till plan 1 där fördrink och 
middag intas. Garderober finns vid båda ingångarna. Vid ingång 
A är den obevakad. 

Kommunikationer: Tunnelbanans blå linje till Rådhuset, 
uppgång Bergsgatan. Buss 54 och 61 till Rådhuset, buss 3 till 
Kungsholmstorg. 

Ansvariga klubbmästare:                                                                
Maria Benktzon, tfn 073-817 1070                                               
Antoinette Ramsey Herthelius, tfn 070-222 62 78                                              
Suzanne Unge Sörling, tfn 070-316 73 90 

Namnskylten är extra viktig vid julfesten då vi har många 
gäster! 

___________________________________________________ 

Tack för att ni uppmärksammade att jag fick Stiftelsen de 
Grafiska Yrkenas Främjande (GYF) stora pris. Det fick jag för 
mitt läsfrämjande arbete med  Läsrörelsen, där jag är ordförande 
och projektledare. Ett projekt är Bok Happy Meal där Idunesen 
Marianne von Baumgarten-Lindberg, som sitter i 
Läsrörelsens styrelse, är den som valt de 95 barn- och 
bilderböcker som ingått under 15 år. /Elisabet Reslegård 



Välkomna till årets första samkväm 
onsdag den 24 februari kl 18.30, 

Galleri Blås & Knåda 	  

=== 
Keramisk skulptur i en berättande 

tradition med Mari Pårup 

Mari Pårup är skulptör och keramiker, utbildad på Nyckelviks-
skolan, glasskolan i Orrefors och Konstfack. Maris inriktning 
mot det rumsliga och keramik i stort format har kommit till ut-
tryck i många offentliga utsmyckningar i bostads-områden, sjuk-
husmiljöer och Stockholms tunnelbana, Medborgarplatsen. Sina 
unika objekt har hon visat i separatutställningar och samlings-
utställningar i Sverige och internationellt. I februari 2016 har 
Mari sin femte separatutställning på galleri Blås & Knåda.                         
Mari har också utformat våra nya guldäpplen.                                      
Besök gärna hennes hemsida www.mariparup.se 

Galleriet som är ett kooperativ för keramiker och glaskonstnärer 
bildades för 40 år sedan och här finns landets största urval av 
samtida svensk verkstadskeramik och studioglas, såväl bruksting 
som unika konstföremål.  

Mari kommer att presentera sin utställning och Blås & Knådas 
glas och keramik. 



Vi serveras ett glas vin och snacks. 

Anmäl dig genom att sätta in 150 kronor senast 18 februari på 

Nya Iduns samkvämskonto, Plusgiro 46 66 44-2 

Begränsat antal platser. Först till kvarn med betald anmälan… 

Vid stort intresse dubbleras samkvämet torsdag den 25 februari, 

samma tid. 

Klubbmästare:                                                                    

Suzanne Unge Sörling, 070-316 73 90                                         

Maria Benktzon, 073-817 10 70 

Kommunikationer:                                                                        

Galleri Blås & Knåda ligger på Hornsgatan 26, T-bana Slussen 

eller Mariatorget.  Tillgänglighet: Ramp finns för vanlig rullstol, 

ring för vidare info!      
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