
 

 

 

 

Hälsning från vår ordförande          
Tyvärr måste jag meddela er alla att jag är sjuk, flera tumörer i 
hjärnan har konstaterats och jag är inlagd på Danderyds sjukhus 
för behandling. Flera av er har säkert lagt märke till att jag den 
senaste tiden inte mått riktigt bra. Det var också därför jag för en 
tid sedan meddelade valberedningen att jag önskar avgå som 
ordförande vid årsmötet i april. Det är med sorg i hjärtat som jag 
lämnar detta hedersuppdrag som gett mig så mycket glädje. Nya 
Idun och ni alla betyder oerhört mycket för mig. 

Marianne Treschow 

 

 

 

 

 



Nästa Programblad efter sommaren!   
Kallelse till årsmötet och all information angående vårens 
samtliga samkväm finns i det Programblad som du nu håller i 
din hand. 

Nästa Programblad kommer att skickas ut efter sommaren. 

 

Fröken Frimans krig                           
Vi var säkert många som under julhelgerna följde den tredje 
delen av TV-serien Fröken Frimans krig. Den byggde vidare på 
berättelsen om det kvinnliga kooperativet Svenska Hem, som 
först skildrades i boken Svenska Hem av Monika Björk och Eva 
Kaijser (2005). Verklighetens Dagmar Friman hette Anna 
Whitlock  och var en av de femton damer som bjöds in till Nya 
Iduns allra första samkväm i februari 1885. Anna Whitlock, som 
inte bara grundade en skola, var den som efter en resa i England 
lanserade idén med den kooperativa mataffären Svenska Hem. 
Kring sig samlade hon en rad driftiga kvinnor, varav de flesta 
var iduneser. Läs mer om Anna Whitlock och de andra 
kvinnorna som grundade Svenska Hem: Emilia Broomé (invald 
1898), Ezaline Boheman (invald 1915), Ina Almén (invald 
1902), Kerstin Hesselgren (invald 1905) och Ellen Key (invald 
1885) under rubriken Idunesen – vem var hon på Nya Iduns 
hemsida.         

   Barbro Waldenström    

 

 



Välkommen till årets andra samkväm  

Lunchkonsert i Sabbatsbergs kyrka 

onsdag 8 mars 2017 kl 12.00 obs tiden!  

I år firar vi internationella kvinnodagen med en konsert i 
Sabbatsbergs kyrka med kvinnliga tonsättare 

 

Kvinnor i musiken 

Sånger och pianomusik med Christina Högman och Anna 
Strååt med berättande kommentarer av Christina Tobeck. 
Musik av bl.a. Clara Schumann, Valborg Aulin och Cécile 
Chaminade. 

Efter konserten går vi till intilliggande Katarinahuset, Café 
Katarina. Katarinahuset byggdes om till värdshus under 1700-
talet, då verksamheten finansierade fattigvård. Idag finns här 
daglig verksamhet enligt LSS och ett hemtrevligt lunchcafé. 

Vi serveras vegetarisk lunch med nybakat bröd och dryck. 

Anmälan genom att betala 150 kronor senast den 27 februari till 
Nya Iduns samkvämskonto, Plusgiro 46 66 44-2.           
Observera att detta inte är samma konto som gäller för årsavgiften! 

 



Adress: Sabbatsbergs kyrka har två entréer. Officiell adress är 
Sabbatsbergsvägen 5 (infart från Torsgatan). 

Adress för taxi och entré för rörelsehindrade är Eastmanvägen 
36. Det finns två parkeringsrutor vid entrén. 

Kommunikationer: Tunnelbanans gröna linje till S:t Eriksplan, 
uppgång S:t Eriksplan. Ta gångvägen in i Vasaparken i 
korsningen Odengatan-Torsgatan, väl uppe på kullen ta höger 
och följ vägen fram till kyrkans informationskylt, ta höger igen 
för att komma till den trappfria entrén. 

Ansvariga klubbmästare:                                                                                  
Maria Benktzon, tfn 073 817 10 70                                
Antoinette Ramsay Herthelius, tfn 070-222 62 78    

 

Påminnelse om årsavgiften för 2017 
Årsavgiften  för år 2017 på 300 kronor har förfallit till 
betalning.  Inbetalningsavi bifogades det förra Programbladet. 
Betalning från dem som ännu inte betalat emotses snarast till 
Nya Iduns Plusgirokonto för årsavgifter 839 95-1.                                                                  
Observera att detta inte är samma konto som används för 
anmälan till samkvämen. 

Våra Guldäpplen är befriade från årsavgiften! 

 

 

                                      



Välkommen till årsmöte                    
följt av årets tredje samkväm            

tisdag 25 april 2017 kl 17.30                      
på Kristinehovs Malmgård               

Kvällen inleds med årsmötesförhandlingar i Kristinasalen. 

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 verksamhetsberättelse, resultat- och 

balansräkning samt revisionsberättelse. 
7. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
8. Dispositioner av vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
9. Fråga om ansvarsfrihet för nämnden 
10. Val av ledamöter av nämnden 
11. Val av nämndens ordförande 
12. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
13. Val av tre ledamöter av valkommittén 
14. Fastställande av budget 
15. Fastställande av årsavgift  
16. Förslag till stadgeändringar 
17. Övriga frågor 



Årsredovisning med verksamhetsberättelse och resultat- och 
balansräkning finns tillgänglig vid årsmötet. Dessa handlingar 
kan även rekvireras i förväg från sällskapets sekreterare Carola 
Almqvist (kontaktuppgifter sista sidan) och kommer också att 
finnas på sällskapets webbplats under fliken medlemssidor 
(lösenord idunes2014). 

Valkommitténs förslag tillhandahålls vid mötet. 

Nämndens stadgeförslag innebär i korthet att stadgarna 
moderniseras och att det passiva medlemskapet avskaffas 
samtidigt som det införs en möjlighet till återinträde utan förnyat 
inval för dem som tidigare trätt ut ur sällskapet. 

För att förslaget till ändring av stadgarna ska kunna antas krävs 
2/3 majoritet vid två på varandra följande samkväm, varav ett 
årsmöte. Det innebär att stadgeförslaget kommer upp på nytt för 
antagande vid samkvämet i maj, om 2/3 majoritet uppnås vid 
årsmötet. 

Efter årsmötesförhandlingarna övergår vi till kvällens samkväm 
som inleds med ett glas mousserande vin. Därefter dukas det 
upp en vegetarisk buffé i Kristinasalen. Smör, bröd, ett glas vin 
och kaffe ingår. 

 

 

 

 

 



Efter buffén är det dags att lyssna till Cecilia Hagen och 
Camilla Lundberg som samtalar om  

 

Intervjuer 

Förra året kom Cecilia Hagen ut med boken ”Ständigt frågvis. 
726 människor jag mött”. Med utgångspunkt från den samtalar 
Cecilia Hagen och Camilla Lundberg om sina erfarenheter av, 
och ledstjärnor vid, intervjuer. 

Cecilia Hagen har arbetat som journalist och krönikör på 
Expressen sedan 1973, innan dess var hon anställd på 
Veckojournalen. Hon har därutöver skrivit ett dussintal böcker 
och med framgång flera gånger tävlat i TV-programmet På 
spåret. 

Camilla Lundberg är också journalist och var 1977-99 anställd 
på Expressens kulturredaktion. Hon har under flera decennier 
lett musikprogram i Sveriges Radio och Sveriges Television. 
Numera kan man läsa hennes musikkritik i Dagens Nyheter. 

Anmälan:                                                                                   
De som endast önskar delta i årsmötet ombeds anmäla detta per 
e-post till carola.almqvist@gmail.com eller telefon/sms till 
070 494 9068. Deltagande i årsmötet är kostnadsfritt. 

 

 

 

mailto:carola.almqvist@gmail.com


 

De som efter årsmötesförhandlingarna önskar delta i måltiden 
och samkvämet anmäler sig som vanligt genom att sätta in 
avgiften, för denna kväll 310 kronor, på Nya Iduns 
samkvämskonto Plusgiro 46 66 44-2 senast den 13 april. 
Observera att detta inte är samma konto som gäller för årsavgiften! 

Kommunikationer:                                                  
Tunnelbanans röda linje till Hornstull, uppgång Högalidsparken. 
Efter spärrarna ta vänster 50 m och därefter vänster. Du följer nu 
backen uppför Varvsgatan. Malmgården ligger mitt i 
Kristinehovsparken 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 
Kristinehovsparken på höger sida. 

Kristinehovs Malmgård ligger intill Högalidskyrkan på 
Södermalm. 

Ansvariga klubbmästare:                                                        
Maria Benktzon, tfn 073-817 1070                                        
Antoinette Ramsay Herthelius, tfn 070-222 6278                                 
Suzanne Unge Sörling, tfn 070-316 7390 

 

 



 

Välkomna till vårens sista samkväm 
måndag 22 maj 2017 kl 18                        
på Kristinehovs malmgård 

Samkvämet inleds med nämndens förslag till stadgeändringar, 
om de antagits med 2/3 majoritet vid årsmötet. För att 
stadgeförslaget ska antas slutligt krävs åter 2/3 majoritet av de 
röstande.  

Därefter ca kl 18.30 följer det egentliga samkvämet som inleds 
med en supé bestående av inkokt lax med sauce verte, fransk 
ljummen vinägrettpotatis med örter och brytbönor samt ett glas 
vin därtill. Avslutningsvis kaffe och chokladbit. 

 

Ett skådespelarliv 

Gunilla Röör intervjuar Meta Velander 

Meta Velander, svensk teaters grand old lady, intervjuas av 
Gunilla Röör. Två skådespelerskor och två generationer, båda 
verksamma vid Stockholms stadsteater. Meta Velander är under 
våren aktuell i Nattorienterarna av Kristina Lugn, som spelar för 
utsålda hus på Klarascenen. 

 



 

Anmälan genom att sätta in 295 kronor senast den 12 maj på 
Nya Iduns samkvämskonto Plusgiro 46 66 44-2.              
Observera att detta inte är samma konto som gäller för årsavgiften! 

Kommunikationer:    Se aprilsamkvämet.                                        

Ansvariga klubbmästare:                                                               
Maria Benktzon, tfn 073-817 1070                                     
Suzanne Unge Sörling, tfn 070-316 73 90 

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 returneras avgiften. 

Specialmat                                                                                     
Den som är allergisk eller av andra skäl vill ha specialmat, ombeds att 
meddela detta till någon av samkvämets klubbmästare i samband med 
anmälan. 



 

Publikt                                

Vi gratulerar Margareta Nisser-Dalman som förlänats 
Konungens medalj i 12:e storleken i Serafimerordens band för 
förtjänstfulla insatser som chef för Kungl. Husgerådskammaren. 

Vi gratulerar också Karin Ådahl som förlänats Konungens 
medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band ”för förtjänstfulla 
insatser rörande främreorientalisk konsthistoria samt svenskt 
forskningsväsende”.  

Medaljerna överlämnades vid en ceremoni på Slottet den 7 
februari. 
Görel Cavalli-Björkmans bok Falskt eller Äkta på konstmuseet 
kommer ut i slutet av februari på Langenskiölds förlag.          
Den handlar om hennes yrkesliv på Nationalmuseum och det 
kännarskap som utvecklas i museiarbetet och hur man kan se 
skillnad på original och kopior av mästare som Rubens och 
Rembrandt. 

Lisbeth Sachs nya bok ”Överlevare – medicinskt myteri och 
andra sätt att gäcka döden” kommer ut i april. 

 

 

 



 

Parentation i december 2016 

Vid samkvämet i december 2016 tog vi farväl av sju Iduneser 
som gått bort under det gångna året, nämligen Gudrun 
Ekstrand, fil.lic. och Livrustkammarens förste intendent, 
Gunnel Vallquist, professor och författare m.m., Marianne 
von Münchow, inredningsarkitekt, Susanne Valentin, 
koreograf, Catharina Köhler, konstnär, Karin Söder, politiker, 
och Gunilla Lagerhem Ullberg, formgivare. Flera av dem var 
mycket aktiva i Nya Idun och deltog troget i samkvämen. Vi 
minns dem med värme och saknad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Egna anteckningar: 
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Tack för mig!                                      
I och med detta Programblad tackar jag för mig som redaktör. 
Sedan 2012 har jag sammanställt totalt 27 blad, vilket varit en 
synnerligen angenäm uppgift, alltid intressant och berikande.  
Nu är mina sex år i nämnden snart till ända och jag lämnar med 
varm hand över ansvaret för Programbladet och alla övriga 
sekreterarsysslor till min efterträdare. Tack för sex härliga år! 

Carola Almqvist  
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