Kära iduneser!
Detta är vårterminens sista Programblad.
Nästa nummer kommer ut runt den 1 september.
Nya Iduns nämnd vill därför redan nu passa på att
önska alla Iduneser en rik och i alla bemärkelser
skön sommar och ser fram emot att se Er alla igen
vid höstens samkväm!

En liten påminnelse om årsavgiften!
De av Er som missat att betala årsavgiften för 2015, ombeds att
så snart som möjligt sätta in 250 kronor på Nya Iduns konto för
årsavgifter, Plusgiro 839 95-1.
Observera att inbetalning inte ska ske till samkvämskontot!
Våra kära Guldäpplen är som alltid befriade från årsavgiften!

Hemsidan
Du har väl upptäckt vår nya hemsida: www.nyaidun.se?
Förutom en offentlig sida finns det en låst för oss Iduneser.
Lösenord: idunes2014

Publikt
Sopranen Hillevi Martinpelto deltar tillsammans med orkester, kör
och solister i konserten Himlarnas drottning söndag 22 mars kl 17 i
Danderyds kyrka.
IngMari Landin och Anna Strååt spelar 4-händigt piano tisdag 17
mars kl 19.30 i Enebybergskyrkan.
Britt-Ingrid Persson BIP ställer ut betongskulpturer på Galleri Eva
Solvang, Grevgatan 26. Vernissage 14 mars. Utställningen Samtal
med kommatecken pågår t o m 1 april.
Eva Lange har som första kvinna tilldelats Sergelpriset. Priset delas
ut vart femte år till minne av Sergel (död 1814).

Under rubriken Publikt har Du möjlighet att helt kort informera
Dina medsystrar om någon aktuell aktivitet där Du medverkar – en
utställning, föreställning, konsert, nyutkommen bok etc.

Välkommen till årsmöte och samkväm
onsdagen den 15 april 2015
kl 17 (obs tiden) på
Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2
Kvällen inleds med årsmötesförhandlingar i Medelhavsmuseets
hörsal.
Ärendelista för årsmötet:
1. Mötets stadgeenliga utlysande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av ordförande för årsmötet
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av två protokolljusterare
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för nämnden
8. Val av ledamöter till nämnden
9. Val av nämndens ordförande
10. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
11. Val av tre ledamöter i valkommittén
12. Fastställande av budget
13. Fastställande av årsavgift för år 2016
14. Övriga frågor
Årsredovisning med verksamhetsberättelse och resultat- och
balansräkning finns tillgängliga vid årsmötet. Dessa handlingar
kan även rekvireras i förväg från sällskapets sekreterare Carola

Almqvist (kontaktuppgifter sista sidan). Valkommitténs förslag
finns tillgängliga vid mötet.
Efter årsmötesförhandlingarna förflyttar vi oss från hörsalen till
salongen där middagen serveras. Menyn består av chilibakad lax
med rostade rotfrukter, fetaostkräm, rödkålssallad, bröd och
humus, ett glas vin samt kaffe. Därefter är det dags att lyssna till
Susann Silfverstolpe som berättar om

Silver till Ryssland
- svensk diplomati på 1600-talet Sex stora ambassader lastade med silvergåvor skickades från
Stockholm till det fjärran Moskva. Hur gick det till, vilka
svårigheter mötte de svenska diplomaterna på vägen, hade
gåvorna någon betydelse och vad har hänt med föremålen sen
dess? Susanne Silfverstople, tidigare silverchef på Bukowskis,
har ägnat 14 år åt en praktfull bok om detta ämne. Boken
belönades med Stora fackbokspriset 2014.
Anmälan sker genom att betala 290 kr senast den 8 april till
Nya Iduns samkvämskonto, Plusgiro 46 66 44-2. Observera att
detta inte är samma kontonummer som för årsavgiften!
Kvällens klubbmästare:
Maria Benktzon, tfn 073 817 10 70
Lotty Nordling, tfn 070 173 08 56
Suzanne Unge Sörling, tfn 070 316 73 90

Välkommen till
vårens fjärde och sista samkväm
tisdagen den 19 maj kl 18
i Camarillo festvåning,
Kungsstensgatan 22
Kvällens föredrag hålls av professor Barbara Cannon, som
ägnat huvuddelen av sin forskargärning åt det så kallade ”bruna
fettet”, som de senaste åren fått stor uppmärksamhet. Barbara
Cannon har en grundexamen i biokemi från universitetet i
London och disputerade 1971 i fysiologi vid Stockholms
universitet. Efter postdoktorala studier i Ottawa återvände hon
till Stockholm och blev så småningom professor i fysiologi.
Barbara Cannon har varit prefekt vid Wenner-Grens institut i 25
år och har haft åtskilliga nationella och internationella uppdrag
och är för närvarande preses vid Kungl. Vetenskapsakademien.
Kvällens föredrag

Det bruna fettet
handlar om den bruna fettvävnad som fungerar som en inre ugn hos alla däggdjur, alltså också
hos oss människor. I denna inre ugn förbränns en del av den mat vi äter, vilket ger möjlighet att
påverka kroppsvikten: om förbränningen är hög finns mindre kvar av födan att lagra i form av
den vanliga vita fettvävnaden – vi blir därmed smalare. Aktivering av brun fettvävnad bör därför
kunna fungera som bantningsmedel, en möjlighet som många forskare och företag idag är ivriga
att försöka utnyttja.

Vi serveras ugnsbakad lax med romsås och chokladtårta med
vispgrädde. Vin och kaffe därtill.

Anmäl Dig genom att sätta in 280 kr senast den 12 maj 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:
Camarillo festvåning ligger på Kungstensgatan 22, inte långt
från Sveavägen och nästan i hörnet av Döbelnsgatan. Närmaste
T-banestation är Rådmansgatan.

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.

Kommande samkväm
Den 12 september blir det höstutflykt! Vi styr kosan mot
Dalarö där Eva Bonnier tar emot i familjens hus. Görel
Cavalli-Björkman berättar om hennes namne, konstnären Eva
Bonnier (1857 – 1909) och om huset. Görel har nyligen gett ut
en biografi över Eva Bonnier. Mer om denna utflykt i nästa
Programblad som kommer ut runt 1 september.

Manusstopp för nästa Programblad är 15 augusti 2015!
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