Kära Iduneser!
Nu är det dags att lämna förslag på nya medlemmar för inval i
Nya Idun. Förslagsblanketten kan i år hämtas på nätet. Gå in på
vår hemsida: www.nyaidun.se och ange sedan lösenordet:
idunes2014 för att komma in på medlemssidan, där blanketten
finns.
Senast den 30 november ska era förslag ha kommit nämnden
tillhanda under adress:
carola.almqvist@gmail.com eller
Carola Almqvist, Dalagatan 47, 113 31 Stockholm
Citat ur sällskapets stadgar:
§ 4 Till medlem av Sällskapet kan antagas varje i Stockholm
eller dess omnejd bosatt kvinna som gjort någon beaktansvärd
insats vetenskapligt, litterärt, konstnärligt, pedagogiskt eller i
socialt avseende.’
§ 5 Varje medlem kan i förening med nämndledamot föreslå
lämplig person till inval i Sällskapet. … Tystlåtenhet bör
iakttagas rörande förslag till inval.
Tänk alltså på att den du föreslår inte får informeras om
detta! Du måste kontakta en nämndledamot i lämpligt utskott
som kan stödja ditt förslag och presentera det i nämnden.
Förteckning över nämndledamöter i respektive utskott finner du
på motstående sida.

KONST & ARKITEKTUR
Elizabeth Hatz
Maria Benktzon
Mari Pårup
Suzanne Unge Sörling

SAMHÄLLE
Marie Hafström
Ingar Beckman Hirschfeldt
Lotty Nordling
Elisabeth Westberg

LITTERATUR & TEATER
Astrid Assefa
Carola Almqvist
Anja Liedtke
Antoinette Ramsay Herthelius

VETENSKAP
Lena Nordlund
Astrid Gräslund
Inga Lundblad
Marianne Treschow

MUSIK
Anna Strååt
Jelena Jangfeldt
Camilla Lundberg
Ingrid Tobiasson

Publikt
Catharina Cederström inbjuder till vernissage lördag 7/11 kl 13 – 16
på Galleri Eva Solvang, Grevgatan 26. Extra öppet även söndag 8/11!
Utställningen pågår till den 25/11. www.gallerievasolvang.se
Solveig Faringer har skrivit manus till ”Jag tänker ofta på Edith
Piaf”, en scenisk rapsodi med Edith Piafs musik som framförs på
hennes 100-årsdag! På scenen: Solveig Faringer och Anita Agnas,
accordeon/piano. Lördag 19/12 kl 15. Biljettpris: 200:-/180:Teaterstudio Lederman, Gästrikegatan 13, tel 08-30 30 94
teater.lederman@tele2.se
Else Marie Fries har av kungen utnämnts till Ledamot, första klassen,
av Nordstjärneorden. Hon är en av världens ledande paleobotaniker
och har gjort banbrytande insatser för förståelsen av blomväxternas
uppkomst för 100 – 120 miljoner år sedan.
Forts på sid 5…

Välkomna till höstens tredje samkväm
tisdag 17 november kl 18
i Stockholms Borgargilles festvåning,
Nybrogatan 60

===
Platsens själ – en irländsk arkitekturvandring
med Elizabeth Hatz
Elizabeth Hatz är arkitekt SAR/MSA och är professor/senior lecturer
i arkitektur vid KTH och University of Limerick. Elizabeth är också
grundare av Färgfabriken, f d ordförande i Svenska Arkitekters
Riksförbund samt ledamot av Kungl. Skogs- & Lantbruksakademien.
Elizabeth kommer att illustrera sitt föredrag med bilder och irländsk
musik.
Vi serveras inkokt lax med sauce verte, som dessert fransk
chokladkaka med lättvispad grädde samt ett glas vin.
Anmäl Dig genom att sätta in 275 kronor senast den 10 november
på Nya Iduns samkvämskonto, Plusgiro 466644-2.
Kvällens klubbmästare:
Maria Benktzon, tfn 0738 17 10 70
Antoinette Ramsay Herthelius, tfn 070 222 62 78
Kommunikationer:
Stockholms Borgargilles festvåning ligger på Nybrogatan 60,
närmsta T-banestation är Stadion, uppgång Nybrogatan.

2 62 78

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!

Publikt, forts…
Elise Einarsdotter meddelar:
”En kväll för Kobane och demokratin” på Rival 2 november.
Elise spelar solopiano, Astrid Assefa m fl medverkar. www.rival.se
”Elises salong” på Oktoberteatern 7 november kl 16
www.oktoberteatern.se
Uruppförande i Berwaldhallen av ” I carry my heart” av Elise
Einarsdotter i samband med Radiokörens Jubileumskonsert
21november kl 15,
www.sverigesradio.se
Forts på sid 7

Välkomna till höstens fjärde och sista samkväm
tisdag 2 december kl 18
i Adolf Fredriks församlingshem, Stora salen

Många framstående Iduneser har gått bort under året. Traditionsenligt
inleds höstens sista samkväm med att vår ordförande håller
parentation över bortgångna systrar.
”Något äger alla som måste älskas. Alla vill bli älskade för det de inte
äger.”
Skådespelaren och logonomen EwaMaria Roos, känd röst bl a från
Dagens Dikt i Sveriges Radio, läser ” Birgitta svit” av Stig Dagerman.
Den skrevs 1949 och ingår i samlingsverket Vårt behov av tröst, som
innehåller både prosa och dikter. Citatet ovan är ur sviten.
Cellisten Sara Wijk, verksam som kammarmusiker i flera grupper
och anställd i Uppsala Kammarorkester och Anna Strååt, frilansande
pianist både med solokonserter och kammarmusik, väver in musik i
diktsviten.
Efter parentationen förflyttar vi oss till intilliggande matsal där vi
serveras lammrostbiff med bönsallad och Adolf Fredriks
potatisgratäng som cocotte, till efterrätt Adolf Fredriks äppeldessert,
kaffe/te.
OBS att vin inte ingår i priset denna gång, men finns att köpa för 65
kr/glas.
Anmäl Dig genom att sätta in 300 kronor senast den 19 november
på Nya Iduns samkvämskonto, Plusgiro 466644-2.

Kommunikationer:
Adolf Fredriks församlingshem ligger på Kammakargatan 30.
Närmaste T-banestationer: Rådmansgatan och Hötorget.
Kvällens klubbmästare:
Maria Benktzon, tfn 0738 17 10 70
Ramsay Herthelius, tfn 070 222 62 78

Antoinette

Publikt, forts…
Lena Holger har av Finlands president utnämnts till Riddare av 1:a
graden av Finlands Lejon för sina insatser för Finland i flera olika
bilaterala organisationer och speciellt för spridandet om kunskap om
den finländska konstnären Helene Schjerfbeck.
Christina Tobeck har gjort en serie dokumentärer om Franz Berwald
vilka sänds följande söndagar kl 14 – 15 i P2:
25 oktober samt 1,8, och 15 november.
Elisabet Reslegård, ordförande för Läsrörelsen, mottog i samband
med bokmässan i Göteborg i september av Stiftelsen för de Grafiska
Yrkenas Främjande (GYF) dess stora pris på 100 000 kronor för sitt
brinnande engagemang för barns läsning och språk. Ett av hennes
större projekt är Bok Happy Meal i samarbete med McDonald’s.
Närmare 90 boktitlar av 80 olika författare och illustratörer i en total
upplaga på 15 miljoner barn- och bilderböcker har ingått. Under fyra
veckor nu i höst når 1,8 miljoner nya böcker barn över hela Norden.
Antoinette Ramsey Herthelius är redaktör för den nyligen utkomna
boken ”Kungliga hyllningsadresser – en konstskatt i
Bernadottebiblioteket”. Flera iduneser, bl a Suzanne Unge Sörling,
har bidragit med essäer.

Kommande samkväm
Söndagen den 10 januari 2016 blir det

julfest på Piperska

Muren. Detaljerad information kommer i nästa Programblad som
distribueras i början av december.

Manusstopp
Sista dag för manus till nästa Programblad är den 15 november.
Välkomna att lämna bidrag att publiceras under Publikt.
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