
Programblad Nya Idun 2017:3 

Ordföranden har ordet: 

I detta programblad får ni inbjudan till decembersamkvämet, 
julfesten och februarisamkvämet. Det första vi bjuder in till är en 
konsert den 6 december med parentationer över under året 
bortgångna iduneser och efterföljande samling - denna gång utan 
avgift! Det har blivit möjligt genom att klubbmästarna har varit 
duktiga på att hålla kostnaderna för samkvämen nere och att ni alla 
iduneser (nästan) har betalat era årsavgifter. 

Hur bestämmer vi samkvämen och priset som ni måste betala? Svaret 
är att det är nämndens främsta uppgift. Nämnden ägnar kraft åt att 
hitta intressanta ämnen för samkvämen inom olika områden. Till 
detta kommer att hitta en lämplig lokal, bestämma förtäring och 
efter det fastställa priset. Nämnden önskar att priset kunde vara 
lägre, men däri ingår även de numera ganska höga kostnaderna för 
de lokaler vi samlas i. 

Julfesten har alltid varit subventionerad. Om medlemmarna i minst 
lika hög utsträckning som i år fortsätter att betala sina årsavgifter 
hoppas vi kunna subventionera även andra samkväm och därigenom 
hålla priset nere. 

Det var lite info om vad vi i nämnden gör. Jag vill också tacka er som 
har kommit med förslag till program och annat som vi kan göra 
bättre. Nu ser jag fram mot att träffa så många av er som möjligt vid 
de samkväm som kommer! 

Lotty Nordling 

 



PUBLIKT PÅ HEMSIDAN! Välkomna att bidra 
med att uppmärksamma iduneser på vår 
hemsida, www.nyaidun.se  Här ett axplock: 

Victoria Borisova Ollas har komponerat operan Dracula på 
Kungl. operan. Hennes Angelus har framförts på Konserthuset. 
Gunilla Preisler har gett ut en släktbiografi som 
heter Hemligstämplat. Om arv, synd och starka kvinnor 
Josette Bushell-Mingo gästspelar på Kulturhuset stadsteater 
Lilla scenen med musikföreställning Nina, A story about me and 
Nina Simone. Premiär 20/12 
Märta Ramsten har gett ut Kungl. Musikaliska Akademien och 
folkmusiken - en musiketnologisk undersökning. 
Charlotta Huldt har bearbetat och regisserar Mozarts 
opera Don Juan, där hon sjunger Donna Elvira. I Erik 
Erikssonhallen. Kapellmästare: Majsan Dahling. 
Agneta Gussanders trädgård Kärret finns representerad i Klaus 
Dalbys bok Nordiske Haver, som utkom i maj 2017. 
Joanna Rose, vetenskapsjournalist och författare, har gett ut en 
ny bok Kosmiskt pussel. Försöken att förstå universum. 
Dilsa Demirbag-Sten har tilldelats Astrid Lindgrens Värld - 
stipendiet, för att hon i Pippi Långstrumps anda använder sin 
kunskap och makt till att glädja och hjälpa barn. . 
Beth Laurin har utställning på Index kallad Provisorium med 
skulptur, teckning, foto och objekt. Visas t.o.m. 3/12 2017. 
Gunilla Lundgren har fått pris från den romska kultur-
organisationen E Romani Glinda för sitt engagemang för romska 
barn både i Sverige och Rumänien. Med flera! 

 

http://www.nyaidun.se/


Välkommen till höstens sista samkväm 
onsdagen den 6 december kl. 18.00 i 
Sabbatsbergs kyrka  

Dikt–och musikprogram med parentation 

Flera framstående iduneser har gått bort under året. Traditions-
enligt håller vår ordförande under detta höstens sista samkväm 
parentation över bortgångna systrar under detta höstens sista 
samkväm.  Vi har parentationen tillsammans med en konsert 
invävd med poesi. 

Musik av bl.a. Brahms och Dobrogosz framförs av cellisten 
Sara Wijk och pianisten Anna Strååt.  

Skådespelaren Iwa Boman läser dikter av bland andra idunesen 
Ingrid Arvidsson. 

Konsert och parentation hålls i Sabbatsbergs kyrka. Efter detta 
samlas vi i Afasi-centers lokaler i intilliggande Klarahuset där vi 
får ett glas mousserande vin med kanapéer från Melanders som 
Sällskapet denna gång bjuder på. 

Bindande anmälan senast den 30 november via mail till 
Elisabeth Westerberg elisabeth.c.westberg@gmail.com  
Om du inte har mejl, ring Elisabeth tfn 070-370 07 06.  

OBS antalet platser till den efterföljande sammankomsten är 
begränsat till 50! Om du bara vill gå till kyrkan är vi tacksamma 
om du skriver det.  

mailto:elisabeth.c.westberg@gmail.com


Kyrkan har två entréer. Officiell adress är Sabbatsbergsvägen 5 
med infart från Torsgatan. Adress för taxi och entré för 
rörelsehindrade är Eastmanvägen 36. Det finns två 
parkeringsrutor för rörelsehindrade vid den 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 informationsskylt, ta höger igen 
för att komma till den trappfria entrén. 

Ansvariga klubbmästare: Maria Benktzon, tfn 073-817 1070 
Antoinette Ramsay Herthelius 070- 222 62 78. 

 

Parentationen kommer att hålls över 
följande avlidna systrar: 

Ulla-Carin Giertz, Marianne Treschow, Elisabeth Hermodsson, 
Marie Holmström, Elisabeth Ralf, Inga Elmquist Söderlund, 
Dagmar Behm, Birgitta Tullberg och Inga Borg 

Känner någon till ytterligre någon idunes som avlidit under året 
är vi tacksamma för besked till Ingar Beckman Hirschfeldt, 
070 404 66 12 

 

 

 



Välkomna till årets julfest söndagen den 
14 januari på Hasselbacken kl. 17 

Årets julfest hålls för andra året i rad i magnifika Hazeliussalen 
på Hasselbacken. 
Vi inleder med mingel och ett glas mousserande. När vi intagit 
våra platser underhåller traditionsenligt Nya Iduns Elitkör med 
julsånger under ledning och ackompanjemang av Irène 
Mannheimer och alla gäster är välkomna att sjunga med. 

Nya Iduns ordförande hälsar välkommen och delar ut 2017 års 
guldäpple som i år tilldelas Astrid Munthe de Wolfe. 

Vi serveras därefter förrätt bestående av halstrade 
pilgrimsmusslor, knaperstekt rökt sidfläsk, isad gurka, 
granatäpple, variation på blomkål, samt fänkålsdill. 

Kvällens underhållning kommer mellan förrätten och varmrätten 
och är en liten specialskriven föreställning med sång o musik 
som utspelar sig hemma hos Calla Curman anno 1885. 

     DET VÅRAS FÖR FRUNTIMREN.  
         MED SÅNG OCH MUSIK. 

  
Manus och regi: Iwa Boman och Tess Paulsen 
Medverkande skådespelare: Iwa och Tess, Åsa Karlin, Astrid 
Assefa, EwaMaria Roos. 

Musiker: Elise Einarsdotter, piano och Margareta Bengtsson, 
sång och harpa. 



Som varmrätt får vi lättrökt, bakat ankbröst, apelsinemulsion, 
med smak av granskott, syrad endivsallad samt tryffelrisotto. Ett 
glas rött eller vitt vin serveras till maten. Ytterligare vin går att 
köpa för 95 kronor glaset. OBS, endast kortbetalning!  
Som avslutning kaffe med en liten tryffel. 

Julfesten är det tillfälle på året då vi får bjuda med gästande 
systrar. Kostnaden är 600 kronor för Iduneser (subventionerat) 
och 800 kronor för gäster. 

Anmäl Dig genom att sätta in avgiften på Nya Iduns 
samkvämskonto Plusgiro 46 66 44-2, där pengarna måste finnas 
senast 15 december 2018. Observera att detta inte är samma 
kontonummer som gäller för årsavgiften!  

Ange både Ditt eget och Din gästs namn. Ange också om det är 
någon mat Du eller Din gäst inte tål. Antalet platser är 
begränsat. Aktuell rapport om platstillgång får Du på Nya Iduns 
telefonsvarare 076-844 76 90.  

VIKTIGT! Vi vill inte att det ska stå platser tomma vid denna 
fest om det finns medlemmar som står på väntelista. Det är 
därför angeläget att Du ringer någon av kvällens klubbmästare 
så fort som möjligt om Du måste lämna återbud. 

Adress: Hotellentrén, Scandic Hotell, Hasselbacken, 
Hazeliusbacken 20, snett emot Cirkus.    

Entrén kommer att vara skyltad. Hazeliussalen ligger på våning 
5 dit det går hiss och där garderob finns.  

 



Kommunikationer:  
Med spårvagn: Ta spårvagn nummer 7 från Norrmalmstorg till 
Skansen. Gå västerut mot Hazeliusbacken.  
Med taxi: Ta en taxi direkt till Scandic Hasselbacken.  

Ansvariga klubbmästare: 
Maria Benktzon, 073-817 1070, Mari Pårup 070-743 04 03 
Antoinette Ramsay Herthelius, 070- 222 62 78 
Suzanne Unge Sörling, 070-316 73 90 

Namnskylten är extra viktig vid julfesten då vi har många 
gäster! 

Sällskapet Nya Iduns senaste guldäpple 2017: 
Astrid Munthe de Wolfe, invald 1967 

Astrid Munthe de Wolfe är bildkonstnär, född 1926 i 
Stockholm. Bor numera i Vaxholm. Dotter till konstnärerna Alf 
Munthe och Torun Munthe. Hon studerade vid 
Konstakademierna i Stockholm och Oslo. Hon har varit 
styrelseledamot i Konstnärernas riksorganisation. 

Hennes figurmålningar, landskap och stilleben präglas av färg 
och intensitet. Hon har haft många utställningar bland annat på 
Liljevalchs, Färg och form och Konstnärshuset. Hon är 
representerad på Nationalmuseum och Moderna Muséet, Kalmar 
Konstmuseum, Riksdagshuset och Statens Konstråd. 
Hon erhöll Konstakademiens Inez Leander pris 2003 till 
kvinnlig konstnär för verk av hög konstnärlig kvalitet. En kul 
intervju med Astrid finns i dokumentärfilmen Citizen Schein. 



Välkommen till vårens första samkväm 
måndagen den 5 februari kl. 18.00 på 
Kristinehovs malmgård 

Under senare år har vi allt oftare läst och hört om olika påstådda 
missförhållanden i både stat och kommun. Det ger oss anledning 
att ställa frågan: 

Hur mår den offentliga sektorn?  
Den frågan blir ämnet för ett panelsamtal mellan iduneserna 
Inga-Britt Ahlenius, Elisabet Fura och Anna Skarhed. Tanken är 
att vi alla också ska kunna delta i diskussionen och ställa egna 
frågor till panelen. Moderator kommer att vara Sällskapets vice 
ordförande Marie Hafström. 

Inga-Britt Ahlenius har varit undergeneralsekreterare med 
ansvar för FN:s internrevision och dessförinnan bland annat chef 
för Riksrevisionsverket. 
Elisabet Fura har varit ChefsJO och dessförinnan bland annat 
svensk domare i Europadomstolen för mänskliga rättigheter och 
ordförande i Sveriges Advokatsamfund. 
Anna Skarhed är justitiekansler och har dessförinnan bland 
annat varit justitieråd vid Högsta domstolen. 

Efter detta, ca kl. 19.15, serveras middagen varvid vi kan 
fortsätta våra diskussioner.  Middagen består av kall inkokt lax 
med julienne, citron, sauce verte, dillkokt potatis, bröd och 
smör. Vin och vatten därtill ingår, samt kaffe och chokladbit. 

Anmälan genom att betala 300 kronor senast den 25 januari till 



Nya Iduns samkvämskonto, Plusgiro 46 66 44-2. 

Kristinehovs Malmgård ligger intill Högalidskyrkan på 
Södermalm. Kommunikationer: Tunnelbanans röda linje till 
Hornstull, uppgång Högalidsparken. Efter spärrarna, ta till 
vänster, efter 50 meter ta återigen till vänster och följ backen 
uppför Varvsgatan. Malmgården ligger i Kristinehovsparken, 
som ligger mittemot Högalidskyrkan. Buss 4, hållplats 
Varvsgatan, följ Varvsgatan cirka 100 meter fram till korsningen 
Lundagatan. Malmgården på höger sida. 

Ansvariga klubbmästare: Maria Benktzon, tfn: 073-817 1070, 
Antoinette Ramsay Herthelius, tfn: 070-222 6278. 

 

Samkvämsrapporter på hemsidan! 

Har du missat ett samkväm så kan du läsa en trevlig rapport på 
Nya Iduns hemsidas medlemssidor. Dit kommer du med 
lösenordet idunes2014 

Medlemssidorna innehåller också programblad, 
nämndledamöter, årsredovisning, invalsblankett och stadgar. 

Invalsförslag 

Har du förslag på nya iduneser är du välkommen att skicka in ett 
välmotiverat förslag senast den sista november. Blanketten 
ligger på hemsidan och sekreterarens adress finns i rutan! 



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 kan avgiften returneras när klubbmästare Elisabeth 
Westberg, tfn 070 370 07 06, fått bankkontouppgifterna. 

Specialmat                                                                                     
Den som är allergisk eller av andra skäl vill ha specialmat, ombeds att 
meddela detta i samband med inbetalningen. 

 

En inbetalningsavi på medlemsavgiften för 2018 på 
300 kr medföljer detta programblad. Sista 
inbetalningsdag är 2018-01-31 på plusgirokonto 839 
95-1. Observera att samkvämskontot inte är samma 
konto som gäller för årsavgiften! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa programblad kommer i februari. 

 

 

Sällskapet Nya Iduns Programblad utkommer med ca 3 nummer/år. 
Ansvarig utgivare: Lotty Nordling, ordförande                
Redaktör:   Ingar Beckman Hirschfeldt, sekreterare  

Sällskapets adress:                                                                           
SÄLLSKAPET NYA IDUN                                                                                   
c/o Ingar Beckman Hirschfeldt                                                                         
Fatburs Kvarngata 19 2 tr.                                                                                                       
118 64 Stockholm                                                                                               
e-post: ingar.ibh@gmail.com                                                          
telefon: 070 404 66 12  

Nya Iduns hemsida: www.nyaidun.se                                         
Lösenordet till den låsta delen är: idunes2014                                  
Webbmaster: Anna Strååt annastraat1@gmail.com  

 

 

http://www.nyaidun.se/

