
Kära Iduneser! 

Sommaren lider mot höst och de varma, ljusa och sköna dagarna 

blir lite svalare och kortare. Många är vi som kunnat njuta av 

bär- och svampplockning i riklig mängd, kunnat sylta och safta 

för vintern, läsa de där böckerna vi längtat efter men också 

kunnat få en välförtjänt återhämtning och vila. 

Vi startar höstens samkväm med en spännande höstutflykt 

lördagen den 12 september till Dalarö med besök i konstnären 

Eva Bonniers sommarhus som konsthistoriker Görel Cavalli-

Björkman visar och berättar om. 

Tisdag 20 oktober blir det ett program om kvinnliga franska 

författare med Elisabeth Grate och Kerstin M. Lundberg. 

Vi ses! Välkomna!                                                                                     

Marianne Treschow                                               

Ordförande 

 

Årsavgiften – ännu en påminnelse! 

Det är alldeles för många som ännu inte betalat årsavgiften.     

Är Du tveksam om Du tillhör en av dem, välkommen att 

kontakta Lotty Nordling  per telefon 0701 73 08 56 eller e-post 

lottynordling@yahoo.se 

 



 

Publikt 

Gunilla Bergström fick i våras Stora Ljudbokspriset för ”Vad 

sa pappa Åberg?” samt Ekerö kommuns Trollpris. Därefter 

skedde boklansering på grekiska på Svenska Institutet i Aten. 

Karin Bojs’ bok ”Min europeiska familj  -  de senaste 54 000 

åren” har i dagarna kommit ut på Albert Bonniers förlag. 

Britt Dahlström har förlänats Serafimermedaljen i 8:e storleken 

i högblått band. 

Solvig Ekblad har utsetts till professor vid Karolinska Institutet 

i multikulturell hälso- och sjukvårdsforskning. 

Katarina Karnéus och Ann Petrén har båda erhållit Litteris et 

Artibus. 

 

 

Välkomna med bidrag eller tips till  Publikt                                        

i nästa Programblad! 

 

Sista inlämningsdag är 10 oktober. 

 



Välkomna  på höstutflykt till                     

Eva Bonniers sommarhus på Dalarö                         

lördag 12 september 

Välkomna till höstens första program, en utflykt till Dalarö, 

lördagen den 12 september. Eva Bonnier har vänligen inbjudit 

till besök i konstnären Eva Bonniers sommarhus på Torsvägen 

på Jungfruberget ritat av arkitekten Ragnar Östberg år 1904. 

Konsthistoriker Görel Cavalli-Björkman kommer att berätta 

om Eva Bonniers liv och verk med utgångspunkt från sin 

biografi över konstnären som kom ut på Bonniers förlag år 

2013. Upprinnelsen till boken var ett samtal mellan vår Eva 

Bonnier och Görel på Nya Iduns julfest några år tidigare. 

Besöket börjar kl 11 och vi räknar med att vara tillbaka i 

Stockholm ca kl 15. 

Eva Bonnier bjuder på en lättare förtäring. 

OBS! Max antal deltagare är 35 personer. 

Anmälan senast 7 september till Suzanne (se nedan!) som tar 

emot anmälningar samt uppgifter om val av transport på telefon 

eller e-post: sungesorling@gmail.com  

 Avgiften 100 kronor insättes på Nya Iduns samkvämskonto, 

Plus Giro 46 66 44 – 2 efter det att Du fått bekräftat att Du 

erhållit en plats. 

mailto:sungesorling@gmail.com


Bilplatser samordnas genom att några nämndledamöter kör egna 

bilar och erbjuder 3 – 4 platser i respektive bil. Samling kl 9.30 

vid Karlaplan, uppgång T-banestationen. 

Om någon föredrar att åka kommunalt tar man pendeln mot 

Nynäshamn/Västerhaninge och byter i Handen till buss 839.  

Klubbmästare:                                                                             

Suzanne Unge-Sörling, tfn 070 316 73 90                             

Antoinette Ramsey Herthelius, tfn 070 222 62 78 

 

83983939.Dagens klubbmästare:                                                                

Suzanne Unge Sörling, tfn 070 316 73 90Antoinette Ramsay 

Herthelius, tfn 070 222 62 78                                          

 

 

 

 

                                                                   

Välkommen till höstens andra samkväm 

tisdagen den 20 oktober kl 18                       

i Camarillo festvåning, Kungsstensgatan 22 

Elisabeth Grate och Kerstin M Lundberg presenterar några 

av sina kvinnliga favoriter bland dagens franskspråki 

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 minuten med Din anmälan.   

Glöm inte namnskylten!                                                            

Alla blir glada om Du kommer ihåg Din namnskylt! 

Om Du får förhinder                                                                   

Vid förhinder, anmäl alltid detta till någon av kvällens 

klubbmästare! Det kan vara många som står på kö.                    

Vid återbud senast sista anmälningsdagen får Du pengarna åter. 

Specialmat                                                                                     

Är Du allergisk eller behöver Du av andra skäl specialmat var god 

anmäl detta till någon av samkvämets klubbmästare i samband 

med att Du anmäler Dig! 



Välkomna till höstens andra samkväm 

tisdag 20 oktober kl 18 

I Camarillo festvåning, Kungstensgatan 22 

Elisabeth Grate och Kerstin M. Lundberg presenterar några 

av sina kvinnliga favoriter bland dagens franskspråkiga 

författare: Nina Bouraoui, Marie Darrieussecq, Marie Ndiaye 

med flera. 

Fönster mot Frankrike 

Elisabeth Grate är bokförläggare av främst franskspråkig 

skönlitteratur och Kerstin M. Lundberg är mångårig radioröst 

med förkärlek för franskspråkiga författare. 

Vi serveras helstekt fläskkarré med timjankryddad rödvinssås 

och potatisstubbar. Till efterrätt blir det chokladmousse.          

Vin och kaffe därtill. 

Anmäl Dig genom att sätta in 280 kronor senast 13 oktober på 

Nya Iduns samkvämskonto Plusgiro 46 66 44-2.                                 

Kvällens klubbmästare:                                                                        

Maria Benktzon, tfn 0738 17 10 70                                

Antoinette Ramsay Herthelius, tfn 070 222 62 78 

Kommunikationer:                                                                  

Camarillo festvåning ligger på Kungstensgatan 22, inte långt 

från Sveavägen och nästan i hörnet av Döbelnsgatan. Närmaste 

T-banestation är Rådmansgatan. 



Kommande samkväm (preliminära datum) 

tisdag 17november:  Elizabeth Hatz talar under rubriken 

”Platsens själ – en irländsk arkitekturvandring”                     

onsdag 2 december: parentation, musik och recitation                                                                                       

söndag 10 januari 2016:  julfest 

 

 

Manusstopp                                                                  

Sista dag för manus till nästa Programblad är den 10 oktober. 

 Välkomna att lämna bidrag att publiceras under Publikt. 

 

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

Ansvarig utgivare: Marianne Treschow, ordförande                

Redaktör:   Carola Almqvist, sekreterare  

Sällskapets adress:                                                                           

SÄLLSKAPET NYA IDUN                                                                                   

c/o Carola Almqvist                                                                      

Dalagatan 47                                                                                                  

113 31 Stockholm                                                                                               

e-post: carola.almqvist@gmail.com                                                    

telefon: 070 49 49 068 
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