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Ordföranden har ordet: 

En framtid ljus och full av hopp 
för lika värde står vi opp 
så låt oss glädjas åt vårt nu 
med mat och dryck åt varje fru! 

Så lyder Nya Iduns sång 2018 med text av Iwa Boman och Tess 
Paulsen och musik av Elise Einarsdotter. Sången uruppfördes på 
julfesten den 14 januari på Hasselbacken som final till den lilla 
pjäsen Det våras för fruntimren som också innehöll underbar 
sång och musik. Det var en bejublad föreställning. Stort jubel 
utbröt också för elitkören, som i år till allas glädje sjöng de 
traditionsenliga sångerna i stämmor. Jublandet var inte slut med 
det utan fortsatte sedan Ingrid Tobiasson a cappella sjungit 
Sången om syrsor och därefter Habaneran. 

Det våras för fruntimren och därmed också för sällskapet. Nya 
Iduns sång 2018 speglar väl vad vi har att vänta oss under året. 
Programmen för våren visar på den bredd och det djup i olika 
ämnen och den fantastiska konst och musik som åtskilliga av 
våra medlemmar kan bjuda på.  

På internationella kvinnodagen den 8 mars kommer professorn i 
genusvetenskap Hillevi Ganetz att tala med anledning av Metoo. 
På årsmötet den 10 april hålls sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
Det är viktiga förhandlingar men långt ifrån lika underhållande 



som den sång och musik som Sara Jangfeldt och Elise 
Einarsdotter kommer att framföra.  

Vårt nya guldäpple Astrid Munthe de Wolfe berättade på 
julfesten att förr var det vanligt att programmen innehöll konst. 
Iduneser visade och berättade om sin konst på utställningar och i 
andra sammanhang. Senare under kvällen föreslog hon att vi 
skulle göra en utflykt till Vaxholm och besöka hennes hem och 
trädgård och se hennes tavlor. Det var ett förslag och en 
inbjudan som vi naturligtvis inte kunde motstå. Så därför blir 
årets vårutflykt till Astrid i Vaxholm. 

Detta och mycket mera innehåller vårt programblad. Jag ser 
fram mot en spännande och rolig vår!" 

Lotty Nordling 

 

 

 

 

 

 

 



Välkomna till vårens andra samkväm 
den 8 mars klockan 18 i Camarillo  

Hillevi Ganetz talar om Metoo: de ohördas revolution. Var och 
hur började Metoo-rörelsen? Hur ser den ut i Sverige? Vilka 
krav ställs det i de olika uppropen? Hur kan man förklara 
rörelsens stora genomslagskraft? Och vilket motstånd har 
rörelsen mött? 
Hillevi Ganetz är medieforskare och professor i genusvetenskap 
vid Stockholms universitet. Framför allt har hon de senaste åren 
forskat på olika TV-program som Idol, naturprogram och 
Nobelbanketten. Hon håller just nu på att sätta ihop ett 
forskningsprojekt om Metoo. 

Vi serveras ugnsbakad lax med kokt potatis och romsås, till 
efterrätt blir det mandeltårta med limegrädde. Vin och kaffe till.  

Anmäl dig genom att sätta in 280 kr senast den 1 mars på Nya 
Iduns samkvämskonto Plusgirokonto 46 66 44-2. 

Kommunikationer: Camarillo festvåning ligger på 
Kungstensgatan 22 inte långt från Sveavägen och nästan i hörnet 
av Döbelnsgatan. Närmaste T-bana Rådmansgatan. 

Ansvariga klubbmästare: Maria Benktzon 0738-17 10 70 och 
Mari Pårup 070- 743 04 03 

 

 



Årsmöte äger rum tisdagen den 10 april 
på Dansmuseet kl. 17.30 (obs tiden) 

Kvällen inleds med årsmötesförhandlingarna.  

Dagordning för årsmöte med Sällskapet Nya Idun 2018 

• Mötets stadgeenliga utlysande 
• Fastställande av dagordning 
• Val av ordförande vid årsmötet 
• Val av sekreterare vid årsmötet 
• Val av två protokollsjusterare 
• Framläggande av verksamhetsberättelse, resultat- 

och balansräkning samt revisionsberättelse 
• Fastställande av resultaträkningen och 

balansräkningen 
• Dispositioner av vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen 
• Fråga om ansvarsfrihet för nämnden 
• Val av ledamöter av nämnden 
• Val av nämndens ordförande 
• Val av två revisorer och revisorssuppleanter 
• Val av tre ledamöter av valberedningen 
• Fastställande av budget 
• Fastställande av årsavgift 
• Förslag till stadgeändringar  
• Övriga ärenden 

 



Förslag till ändring i stadgarna för Sällskapet Nya Idun 

Nämnden föreslår att 6 och 6a §§ ska ha följande lydelse, texten 
i kursiv. 
   6 § 

För att bekosta Sällskapets utgifter ska varje medlem betala en 
årsavgift. Årsavgiften fastställs av årsmötet efter förslag av 
nämnden. Den som har valts in i Sällskapet behöver inte betala 
årsavgift det år som hon har valts in. 

En medlem har rätt att efter skriftlig anmälan till nämnden 
utträda ur Sällskapet. Om det finns särskilda skäl, kan nämnden 
godta en muntlig begäran om utträde. Den som för två år i rad 
inte har betalat årsavgift ska anses ha begärt sitt utträde ur 
Sällskapet. Nämnden beslutar om utträde. 
Nämnden kan besluta att en medlem trots bristande betalning får 
kvarstå i Sällskapet om det finns särskilda skäl. 
Medlem som tillhört Sällskapet i femtio år, befrias från årsavgift 
och inbjudes varje år till vår-eller julfest. 

Kommentar                                                                                
Första stycket                                                                                                                             
De som väljs vid ett nämndsammanträde i februari blir 
kontaktade därefter och får då ta ställning till om de vill 
acceptera ett medlemskap eller inte. Det kan ta en liten tid innan 
ett sådant besked kommer och den invalda har dessförinnan inte 
föranlett några extra kostnader för sällskapet. Enligt nämndens 
mening vore det positivt att vara generös och bjuda den 
nyinvalda idunesen på avgiften invalsåret. För sällskapet skulle 
detta inte innebära någon stor ekonomisk belastning. 



Andra stycket 
Det har det senaste året visat sig att några personer som har velat 
träda ut ur sällskapet inte har haft förmåga att skriftligen begära 
detta av olika skäl, t.ex. att de haft svag syn och inte haft 
tillgång till e-post eller haft förmåga/stora svårigheter att 
förflytta sig till brevlåda o.d. I sådana och liknande fall bör 
nämnden kunna godta en muntlig begäran om utträde. 

   6a § 

Den som har trätt ut ur Sällskapet som medlem har rätt att efter 
skriftlig anmälan till nämnden återinträda som medlem, under 
förutsättning att hon är bosatt eller verksam i Stockholm med 
omnejd och betalar årsavgiften. Om hon anmäler sitt återinträde 
efter den 1 juli ett år, behöver hon bara betala halv årsavgift. 

Kommentar: En förutvarande medlem som vill återinträda i 
sällskapet ska enligt den nuvarande bestämmelsen betala full 
medlemsavgift, när på året hon än vill träda in. Om hon beslutar 
sig för och anmäler sitt återinträde i sällskapet efter ett 
halvårsskifte, bör medlemmen inte behöva betala hela 
årsavgiften. Hon har ju det året inte belastat sällskapet med 
några kostnader före halvårsskiftet. Till det kommer att en 
förutvarande medlem som bestämmer sig för att återinträda efter 
halvårsskiftet kan dra sig för det med hänsyn till att så lång tid 
ändå har gått på året att det är bättre att vänta till årsskiftet. 
Slutligen anser nämnden också att det finns skäl för sällskapet 
att visa öppenhet och generositet mot dem som en gång har valts 
in. 



Efter årsmötesförhandlingarna är det dags att 
lyssna till sång och musik med Sara Jangfeldt 
och Elise Einarsdotter: Stockholm – New York 

Musikalartisten och skådespelaren Sara Jangfeldt sågs senast i 
Billy Elliot på Stockholms Stadsteater och är nu aktuell i succén 
Gentlemannen på Oscarsteatern. 

Denna kväll bjuder Sara tillsammans med pianisten Elise 
Einarsdotter på sånger och texter ur bl.a. Lola Blau, Cabaret och 
Dorothy Parkers Enough Rope. 

Därefter förflyttar vi oss till den intilliggande Bistro Rolf de 
Maré där måltiden serveras. Menyn består av baconlindat 
majskycklingbröst, karljohansvampsås, pressgurka och rostad 
potatis. Ett glas vin och kaffe ingår. 

Anmälan till supén genom att sätta in 295 kr senast den 3 april 
på Nya Iduns samkvämskonto plusgirokonto 46 66 44-2. Att 
delta i årsmötet är fritt för medlemmar. 

Antalet platser i Bistron är begränsat. Aktuell rapport om 
platstillgång får du på telefonsvararen 076 844 76 90. 

Adress: Drottninggatan 17 

Kommunikationer: T-bana T-centralen, Buss 3 till Tegelbacken, 
buss 69 till Sergels torg. 

Ansvariga klubbmästare: Maria Benktzon 0738 17 10 70, 
Suzanne Unge Sörling 070 316 73 90 

 



Vårutflykt till Astrid Munthe de Wolfe i 
Vaxholm lördagen den 19 maj kl 14-16 

Det nyblivna guldäpplet, konstnären Astrid Munthe de Wolfe 
välkomnar oss till sitt hus och sin trädgård i Vaxholm mittemot 
Vaxholms fästning. Där berättar hon om sig själv och visar sina 
tavlor. Vi få se hennes hus som sägs vara fantastiskt och hennes 
trädgård som då bör vara fylld av vårblommor. Besöket avslutas 
med ett glas vin och något tilltugg, - om vädret tillåter ute bland 
blommorna i trädgården.  

Vi tar oss dit för egen maskin, antingen med Waxholmsbåt eller 
buss. Waxholmsbåtarna går från Strömkajen i Stockholm och tar 
1 timme och 15 minuter. Buss 670 går från Tekniska Högskolan 
och man åker till ändhållplatsen, Södrahamnsplan. Bussarna går 
varje kvart via Danderyds sjukhus och tar 45 minuter. Självklart 
kan man också köra bil, det kan dock vara svårt att parkera. 

Astrid bor på Cronhamnsgatan 8. Huset är gult med vita 
fönsterfoder. Taket är grönt. 

Från kajen där Waxholmsbåtarna landar rundar man Waxholms 
hotell och följer kajen eller Strandgatan som går över i Cron-
hamnsgatan. Promenaden tar 3 minuter. Från bussen går man 
utmed kajen till Waxholms hotell Den promenaden tar 5 min. 

Anmälan genom att sätta in 100 kr senast den 9 maj på Nya 
Iduns Samkvämskonto Plusgirokonto 46 66 44-2. Platsantalet är 
begränsat till 30 medlemmar. 

Ansvariga klubbmästare: Elisabeth Westberg 070 370 07 06, 
Anna Strååt 070 755 16 14 



Publikt 

Glöm inte att meddela Ingar notiser som du vill ha med i 
programbladet och på hemsidan! 

Lena Kjersén Edman kåserar om Kvinnliga författare från 
Jane Austen till Sara Stridsberg på Hornstulls bibliotek den 8/3. 

Broderat Andrea Ydring. Visas på Galleri BB Köpmangatan 
22 i Stockholm 10 - 25 mars öppet onsdag-söndag 12 - 17. 
Andrea Ydring är uppvuxen i en familj där handarbetet av alla 
slag var tongivande i generationer. Hon fastnade tidigt för fritt 
broderi. De senaste åren har hon broderat planritningar över sina 
bostäder genom livet och därmed har det bildats en 
sammanhängande svit. 

Margareta Dellefors och Dalhalla behandlas i tidskriften 
IMBRA. 

Britt Dahlström berättar om Bernadotternas drottningar på 
Vallentuna bibliotek lördagen den 14 april klockan 14.00. 
Vallentunas bibliotek och kulturhus är ritat av Nyrén och bara 
det värd ett besök. Fri entré. Tåg med roslagsbanan tar 25 min. 

Missa inte utställningen Sigrid Hjertén- En mästerlig kolorist 
som visas på Waldemarsudde 10 februari-26 augusti.  Görel 
Cavalli-Björkman väckte idén till utställningen i samband med 
att hennes monografi om Hjertén gavs ut på Bonniers förlag 
våren 2017. Den kritikerrosade boken, Kvinna i avantgardet. 
Sigrid Hjertén. Liv och verk, utgör en grund för utställningens 
urval och tematik. 

 

 

 



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. 

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. 

 

 



Till sist en påminnelse om medlemsavgiften på 300 kr som ska 
betalas in snarast på plusgirokonto 839 95-1. Om du är osäker 
på om du har betalt redan, kan du kontakta Lotty Nordling 
070 173 08 56 eller lottynordling@yahoo.se 

Observera att årsavgiftskontot inte är det samma som 
samkvämskontot! 

 

 

 

 

 

 

Nästa programblad kommer i februari. 

 

 

Nästa programblad kommer före sommaren.  

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  
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