
 

Kära iduneser!  

Ny medlemsmatrikel                       

Tillsammans med detta Programblad kommer 2016 års 

medlemsmatrikel. Stort tack till redaktörerna som under ledning 

av Lotty Nordling gjort ett strålande arbete. 

Nya Iduneser                                    

Vi har glädjen att hälsa följande elva enastående kvinnor 

hjärtligt välkomna som medlemmar i Nya Idun. 

Katarina Dalayman, hovsångerska                                          

Anna de Geer, civilekonom, projektledare                                                             

Karin Helander, professor (teatervetenskap)                                          

Kristina Henschen, kanslichef (LO-TCO-SACO biståndsnämnd)                                                      

Karin Jensen Gyllenswärd, med. dr, psykolog, forskarassistent               

Mia Kuritzén Löwengart, doktorand i historia                             

Maria Larsson, professor (psykologi)                                                 

Annika Levin, kulturkonsult                                                     

Lisa Munthe, filmregissör, manusförfattare                                   

Med Reventberg, skådespelare, regissör                                          

Ulrika Sandvik, neurokirurg 

 

I höst är det återigen dags att lämna förslag på nya medlemmar. 

Förslagen ska lämnas skriftligen till sällskapets sekreterare 

senast den 31 oktober på förslagsblankett som finns att hämta 

Nya Iduns hemsida. 



Välkomna till höstutflykt             

lördag 27 augusti 2016 till Kärret, som 

ingår i Sällskapet Sju Trädgårdar 

Konstnären Agneta Gussander visar och guidar i sin trädgård 

på Kärret, Gnesta. Vi gör en kulturhistorisk och tidskronologisk 

trädgårdsvandring på ca 1,5 timme, som handlar om hur olika 

sekler präglat vårt tänkande, vår estetik och vår inställning till 

naturen. Vi gör nedslag i olika exempel, allt från bronsåldern, 

medeltid, vår renässans, barock, romantiken och 1800-talets 

viktorianska köksträdgård.  Ett besök på Kärret riktar sig till alla 

oavsett graden av odlingsintresse och vi hoppas kunna lämna 

Kärret inspirerade och med nya funderingar om hur vi präglats 

av vår gemensamma historia.                 www.sjutradgardar.se 

Vi serveras en lättare lunch med kaffe/te. Vin erbjuds till 

självkostnadspris. 

Buss (Westin buss) avgår från Karlaplan kl 10.15 Resan 

beräknas ta en timme. Vi räknar med att vara tillbaka kl 15 – 

15.30. Samling vid uppgång T-banestationen Karlaplan. 

Anmälan sker genom insättning av 300 kronor senast 10 

augusti på Nya Iduns samkvämskonto Plusgiro 4 666 44-2. 

OBS! Begränsat deltagarantal till 30 personer. Först till kvarn… 

Klubbmästare:                                                                         

Elisabeth Westberg, tfn 070 370 0706                                                      

Suzanne Unge Sörling, tfn 070 316 73 90 (efter den 10 augusti)                             

Maria Benktzon, tfn 073 817 10 70    

http://www.sjutradgardar.se/


 

Hög tid att betala årsavgiften för 2016!  

Halva året har gått! Alltså hög tid för dem som ännu inte betalat 

årsavgiften att göra detta!  

Vi emotser 300 kronor per medlem till Nya Iduns 

Plusgirokonto 839 95-1. Observera att detta inte är samma konto 

som används för anmälan till samkvämen!  

Våra kära Guldäpplen är som alltid befriade från årsavgiften! 

Den som är osäker på om hon har betalat eller inte ombeds att 

kontakta Lotty Nordling som kan ge besked. 

lottynordling@yahoo.se                                                                     

mobil: 070 173 0856 

 

Publikt 

Marie Hafström har förlänats H.M. Konungens medalj i 12:e 

storleken i högblått band för framstående insatser inom svensk 

statsförvaltning. 

Christina von Arbin har förlänats H.M. Konungens medalj i 

8:e storleken i Serafimerordens band för framstående insatser 

inom svensk statsförvaltning samt svensk och internationell 

kulturvård. 

 

mailto:lottynordling@yahoo.se


   

Välkomna till höstens första samkväm     

tisdagen den 11 oktober 2016 kl 18 på 

Kristinehovs Malmgård 

Kvällens anförande hålls av Marie Jacobsson, UD:s 

folkrättsambassadör och folkrättsrådgivare samt ledamot av 

FN:s folkrättskommission med ett speciellt ansvar för ämnet 

skyddet av miljön i samband med väpnade konflikter. Marie, 

som också är docent vid Lunds universitet, kommer att tala över 

ämnet:  

”Aktualiteter i folkrätten” 

Folkrätten finns med oss i vardagen. Ibland synlig i form av 

braskande rubriker om våldshandlingar i krig eller om flyende 

människors öde tills havs. Ibland som en diffus bakgrundstapet, 

som när konstföremål återbördas till ursprungslandet eller när 

vrakplundrare förstör det marina kulturarvet.  

Vi kommer att få höra om aktuella FN-frågor liksom om vad det 

kan finnas för koppling mellan folkrätt och feministisk 

utrikespolitik. 

Återigen har vi förmånen att få vara på vackra Kristinehovs 

Malmgård. Måltiden serveras i Kristinasalen i huvudbyggnaden. 

Menyn består av varmrökt lax med rotsaksgratäng, kaffe och 

kaka. Vin och vatten därtill ingår i avgiften.  



Anmäl dig genom att sätta in 290 kronor senast den 4 oktober 

på Nya Iduns samkvämskonto, Plusgiro 46 66 44-2.      

Observera att detta inte är samma nummer som för årsavgiften! 

Kristinehovs Malmgård ligger intill Högalidskyrkan på 

Södermalm. 

Kommunikationer: Tunnelbanans röda linje till Hornstull, 

uppgång Högalidsparken. Efter spärrarna tag vänster 50 m och 

därefter vänster. Du följer nu backen uppför Varvsgatan. 

Malmgården ligger mitt i den park som ligger mittemot 

Högalidskyrkan. 

Buss 66, hållplats Högalidskyrkan alldeles intill 

Kristinehovsparken. 

Buss 4, hållplats Varvsgatan, följ Varvsgatan cirka 100 meter 

fram till korsningen Lundagatan. Malmgården ligger i parken på 

höger sida, (numera namngiven Kristinehovsparken). 

Ansvariga klubbmästare:                                                        

Maria Benktzon, tfn 073-817 1070                                        

Antoinette Ramsay Herthelius, tfn 070-222 6278 

                                  

Kommande program:                        

tisdag 8 november, Marika Lagercrantz om sina år i Berlin                                                                                    

tisdag 6 december,  parentation med musik och recitation                                                                      

söndag 8 januari 2017, julfest på Hasselbacken 

 



 

 

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 man är ute i 

sista stund med sin anmälan. Observera att det inte går att lämna 

meddelanden på detta nummer!  

Kom ihåg namnskylten!                                                             

Vid 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 avgiften tillbaka så 

snart du angett konto för återbetalning till Elisabeth Westberg, tfn 

070 370 0706. 

Specialmat                                                                                     

Den som är allergisk eller av andra skäl behöver specialmat, ombeds 

att meddela detta till någon av samkvämets klubbmästare i samband 

med anmälan. 

 

 

 



Publikt                                              

Elise Einarsdotter bjuder in till konserter i sommar enligt 

nedan:  

2 juli kl 15 och kl 19, Ribbingsberg, Simrishamn, ”En kort resa 

Tur och Retur” med Elise och Marika Lagercrantz                     

17 juli kl 18, Vendelsö kyrka, ”Cornelis i våra hjärtan”          

med Elise och Anita Strandell                                                                             

20 juli kl 19, Värmdö kyrka, ”Lisa, Elise och Alice”              

med Elise och Lisa Werklinder                                                                           

17 augusti kl 19, Huvudsta slott (se 20 juli!)                                                

26 augusti kl 18, Mälarhöjdens friluftsteater (se 20 juli!)                      

28 augusti kl 20, Mariefreds kyrka, ”Kärlekens ögon”            

med Elise och DamernaS 

För detaljerad information: elise.einarsdotter@telia.com                                               

 

 

 

 

 

 

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 30 Stockholm                                                                                               

e-post: carola.almqvist@gmail.com                                                    

telefon: 070 49 49 068  

Nya Iduns hemsida: www.nyaidun.se                                         

Lösenordet till den låsta delen är: idunes2014                                  

Webbmaster: Anna Strååt anna.straat@swipnet.se  
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