
Programblad Nya Idun 2018:3 

Ordföranden har ordet: 

Kära vänner, 

Nu skriver jag till er i året sista programblad. Man slutar aldrig att 
förundras över hur fort tiden går. I detta programblad presenteras 
också årets sista samkväm samt de två första för 2019. 

Parentationerna den 6 december med konsert i Sabbatsbergs 
kyrka har blivit tradition. Som förra året är deltagandet i detta 
samkväm inte förenat med någon avgift. Det är min förhoppning 
att den ordningen också kan bli tradition och att många har 
möjlighet och vill komma.  

Julfesten går som vanligt av stapeln efter både jul och nyår, 
närmare bestämt söndagen den 13 januari 2019. Vi prövar nu nya 
lokaler hos Odd Fellow, vars lokaler ligger centralt och är fina. 
Vi hoppas att vi ska få både tillräckligt att äta och att allt går att 
tugga i sig! Dessutom att det är gott förstås.  

I nämnden för vi en ständig diskussion om hur vi ska hålla nere 
priset på våra samkväm. Nu senast pratade vi om att pröva 
nygamla mötesformer, såsom samkväm på eftermiddagen en 
lördag eller söndag, ett samkväm varje termin där formatet är 
mingel, förutom på parentationen. Vi pratade också om hur vi kan 
locka lite yngre iduneser till våra samkväm. Har ni idéer och 
synpunkter på dessa frågor, tar vi som vanligt tacksam emot dem. 
 
Det är dags att komma med förslag till inval. Den sista november 
går tiden ut. Glöm inte att motivera era invalsförslag väl! De 



senaste gångerna som vi har haft inval har det hänt att vissa 
förslag varit så kortfattade att nämnden inte har kunnat bilda sig 
en tillräckligt god uppfattning om henne. Då har det fallit två eller 
flera svarta kulor. På så vis har vi kanske gått miste om flera som 
vi hade kunnat ha glädje av i Sällskapet. 
 
Med detta programblad får ni ett inbetalningskort för årsavgiften 
2019. Det säger sig självt att det underlättar om ni betalar i tid. Vi 
är ju beroende av medlemsavgifterna. Genom att de har flutit in i 
ganska hög utsträckning har vi nu en så god ekonomi att vi har 
kunnat subventionera samkvämen i större utsträckning än 
tidigare. 
 
År 2019 är det dags att komma ut med en ny matrikel. Med detta 
programblad kommer en enkät där vi ber er aktualisera era 
kontaktuppgifter. Det är Ingar Beckman Hirschfeldt och Gunilla 
Upmark, som håller i detta. Har ni nya uppgifter, ny titel, ny 
adress, mejladress eller telefon skicka/mejla dem så snart som 
möjligt till sekreteraren. 
 
Det här kändes som jag kom med för många förhållningsorder. 
Jag vill då i stället avsluta med att tacka alla som på olika sätt har 
bidragit till vår verksamhet under det år som gått och de som har 
förgyllt samkvämen med sin närvaro. Med det vill jag önska er en 
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR. 
 
Lotty Nordling 
 



Välkomna till årets sista samkväm 
torsdagen den 6 december kl 18 i 
Sabbatsbergs kyrka 

Musikprogram med parentation 

Även i år har flera framstående iduneser gått bort. 
Traditionsenligt håller vår ordförande under detta höstens sista 
samkväm parentation över bortgångna systrar. Vi har 
parentationen tillsammans med en konsert. 

Musik av bl.a. Stenhammar, Debussy och Rachmaninov 
framförs av Eva Karpe på orgel och piano och Ulrika Jansson 
på violin. Eva arbetar som organist i Markuskyrkan i Stockholm 
och frilansar som kammarmusiker och ackompanjatör. Ulrika är 
verksam som 2:e konsertmästare i Radioorkestern sedan 1994. 
Vid sidan av det har hon medverkat runt om i världen som 
kammarmusiker i ett stort antal framstående ensembler.   

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 även i år bjuder på. 

Anmälan denna gång genom ett mejl till Gunilla Upmark 
gunilla.upmark@gmail.com senast den 30 november. Obs den 
korta anmälningstiden. Om du endast vill gå till kyrkan skriv 
det. Platserna för förtäringen är begränsade till 50. Anmälan är 
bindande. Om du inte har mejl skicka ett SMS eller ring Gunilla 
på 070-236 04 91 

mailto:gunilla.upmark@gmail.com


Kyrkan har två ingångar. Officiell adress är Sabbatsbergsvägen 5 
med infart från Torsgatan. Adress för taxi är Eastmanvägen 36. 
Det finns två parkeringsrutor för rörelsehindrade vid den entrén.  

Kommunikationer:  
Tunnelbana grön linje till St Eriksplan uppgång St Eriksplan. Ta 
gångvägen in i Vasaparken i korsningen Odengatan - Torsgatan. 
Väl uppe på kullen ta höger, följ vägen till kyrkans 
informationsskylt, ta höger igen så kommer du till den trappfria 
entrén. 

Ansvariga klubbmästare:  

Iwa Boman 070-818 08 42 iboman@scenvind.se och Carola Bratt 
070-860 54 08 carola@brattekdahl.se 

Parentationen kommer att hållas över 
följande avlidna systrar 

Anna-Sara Ehrling, Kjerstin Dellert, Kerstin Åberg, Dorothy 
Waldenström, Vivi Edström, Inger Brattström, Dorrit Kleimert, 
Ingegerd Möller, Ulla Öbrink Florin och Birgitta Conradson 

Känner du till ytterligare någon idunes som gått bort under året är 
vi naturligtvis tacksamma för besked till Lotty Nordling 
lotty.nordling@yahoo.se eller telefon 070-173 08 56 
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Välkomna till årets julfest söndagen 
den 13 januari 2019 kl 17.00 på 
Odd Fellow vid Kungsträdgården 

Årets julfest hålls för första gången i Odd Fellows stiliga lokaler 
på Västra Trädgårdsgatan 11 A. Julfestens tema är Alice Tegnér 
(invald 1895) och Elsa Beskow (invald 1899). I idunesisk 
tradition bjuder vi in er att klä ut er. Det är högst frivilligt men 
vad sägs om att ta på en blåbärs- eller lingonmössa. 
Blommigaste klänningen passar i Blomsterfesten i täppan, med 
ett förkläde blir man tant Brun eller varför inte dekorera sig med 
några kålblad. Några minns kanske hur man gör 
kräppapperkragar. 

Vi inleder kvällen med mingel, från klockan 17.00, med ett glas 
mousserande i galleriet i den övre hallen. Hiss finns. Klockan 
18.00 går vi ner till den festligt dukade matsalen. Väl till bords 
sjunger Nya Iduns Elitkör (dvs. alla) julsånger till 
ackompanjemang av Irène Mannheimer. Sjungandet fortsätter 
under middagen då många Alice Tegnér-sånger kommer att 
klinga. Under kaffet berättar Christina Tobeck om Elsa och 
Alice. 

Vi serveras förrätt bestående av skogssvampsoppa med rimmat 
sidfläsk, hembakat bröd. Huvudrätt potatisduchessöverbakad 
röding med vitvinssås, tillbehör bönsallad Julienne. Ett litet glas 
rött eller vitt vin serveras till förrätten och ett glas vin - vitt eller 
rött - till huvudrätten. Ytterligare glas kan köpas i baren för 80 
kr. Som avslutning kaffe och chokladrullad tryffel. 



Julfesten är det tillfälle på året då vi får bjuda med en gästande 
syster. Anmälan genom att sätta in 600 kr för iduneser 
(subventionerat) och 800 kr för gäst senast den 19 december på 
Nya Iduns samkvämskonto Plusgirokonto 46 66 44-2, ange ditt 
namn, namnet på din gäst i förekommande fall, och datum för 
samkvämet. 

Kommunikationer:  
Närmaste T-bana (Blå linje) Kungsträdgården. Flera bussar och 
spårvagn 7 stannar vid olika hållplatser vid Kungsträdgården. 

Klubbmästare: 
Ingrid Tobiasson 070-254 40 94 ingrid.tobiasson@telia.com  
Mari Pårup 070-743 04 03 keramik@mariparup.se  
Iwa Boman 070-818 08 42 iboman@scenvind.se  
Carola Bratt 070-860 54 08 carola@brattekdahl.se och  
Gunilla Upmark 070-236 04 91 gunilla.upmark@gmail.com 
Antoinette Ramsay Herthelius 070-222 62 78  
nettanramsay@gmail.com 

Ring någon av dessa om du upptäcker i sista stund att du inte 
kan komma. I annat fall står vi och väntar och väntar.. 

OBS namnskylten extra viktig på julfesten med många 

gäster! 

Frågor om anmälan, betalning, platstillgång, återbud, väntelista 
mm ställs till gunilla.upmark@gmail.com alt. SMS eller telefon 
070-236 04 91.  

Telefonsvararen är avvecklad. 
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Vårterminens första samkväm äger 
rum den 20 februari på 
Kristinehovs Malmgård kl 18.00 

Klimatförändringar och vår hälsa, ett 
aktuellt ämne som det ändå inte hörs 
mycket om.  
Birgitta Evengård har som professor i infektionssjukdomar i 
Umeå alltmer intresserat sig för kopplingen mellan klimat och 
hälsa och om klimatförändringens betydelse. Hon var med och 
startade forskningscentret Arcum och fick hösten 2018 Jack 
Hildes-medaljen för sina insatser; en utmärkelse som delas ut 
endast vart tredje år. Birgitta är med och leder det arktiska 
forskningsprojektet CLINF, ett tvärvetenskapligt projekt. Se 
vidare på www.clinf.org 

Efter föredraget serveras en kycklingrätt med sallad och kaffe, vin 
och vatten. Anmälan sker genom att sätta in 295 kr på Sällskapets 
samkvämskonto plusgirokonto 46 66 44-2 senast den 13 februari 
2019.  Ange ditt namn och datum för samkvämet. 

Frågor om anmälan, betalning, platstillgång, återbud, väntelista 
mm ställs till gunilla.upmark@gmail.com alt. SMS eller ring 070-
236 04 91. 

Kristinehovs Malmgård ligger invid Högalidskyrkan, 
Kristinehovsgatan 2.  

http://www.clinf.org/
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Kommunikationer:  
T-bana: Röd linje till Hornstull, uppgång Högalidsparken/ 
Hornsbruksgatan. Ta vänster till Varvsgatan. Buss 4 hållplats 
Varvsgatan, buss 66 hållplats Högalidskyrkan. 

Ansvariga klubbmästare: 
Mari Pårup 070-743 04 03 keramik@mariparup.se, Iwa Boman 
070-818 08 42 iboman@scenvind.se, 

Klubbmästarna svarar på frågor om själva samkvämet och tar 
emot samtal om återbud i sista stund:  

För samtliga samkväm gäller: 

Kom ihåg namnskylten! 

Vid förhinder                                                                   
Förhinder anmäls till gunilla.upmark@gmail.com eller till  070-
236 04 91. Det kan vara många som står på kö. Om återbud 
lämnas senast sista anmälningsdagen återbetalas avgiften om 
klubbmästare Gunilla Upmark får uppgifter om ditt bankkonto. 
(Vi ser inte ditt kontonummer på inbetalningen.) Lämna alltid 
återbud så att vi inte väntar på dig förgäves. 

Specialmat                                                                                     
Den som är allergisk eller av andra skäl vill ha specialmat, 
ombeds att meddela detta till någon av de klubbmästare som 
anges som ansvariga för aktuellt samkväm. 
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Publikt. Uppmärksammade iduneser: 

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

Sjung in julen med Charlotta Huldt i Johanneskyrkan den 15 
december kl. 19. Förmånspris för iduneser. Se vår hemsida. 
Anna Whitlock och Ester Blenda Nordström stöter ihop i en 
hönsgård på Klara Soppteater i ”Nacka tupp”.  Monika Björk 
och Eva Kaijser ställer den trötta rösträttskämpen mot den 
frejdiga unga journalisten, som minsann vet hur man nackar en 
tupp. 
Wilhelmina Lagerholm. På Waldemarsudde visas fram till den 
19 februari 2019 utställningen ”Konstnären som fotograf” där 
Wilhelmina Lagerholm finns representerad.  Det var ont om 
kvinnoyrken på 1800-talet. Särskilt ensamstående kvinnor hade 
svårt med försörjningen. Men när det på 1860-talet utbröt 
”cartomani” i Sverige och det blev högsta mode bland borger-
skapet att ha visitkort med sitt porträtt blev efterfrågan på 
fotografer stor. Många kvinnor såg här sin chans att etablera sig 
i ett nytt yrke. Två iduneser tillhörde pionjärerna bland kvinn-
liga porträttfotografer. Läs mer om Wilhelmina Lagerholm och 
Bertha Valerius på hemsidan under ”Idunesen vem var hon”. 
Solveig Faringer har samlat 366 citat i en Carl Jonas 
Love Almqvistkalender. Det är en evighetskalender. 
Utgiven på Krilon förlag, bokrelease den 17 november. 
Gunilla Bergström har belönats med Kungl. Sällskapet Pro 
Patrias guldmedalj i 12 storleken vid en ceremoni i Bååtska 
palatset i Stockholm. Gunilla har för första gången visat sina 
barnboksbilder av Alfons Åberg i en separatutställning på 
Akvarellmuseum under februari - april på temat ”Jag ska banne 



mej rita själen”. Utställningen vandrar vidare till Danmark. 
Ingrid Svensson är huvudförfattare och redaktör för en ny bok 
om Kungliga bibliotekets historia från medeltid till multi-
media Kungliga biblioteket i ord och bild där vi får följa med 
från 1500-talets kungliga boksamlingar, via censur och 
tryckfrihet, till dagens digitala landskap. 
Lena Holger kommer att tala om Helene Schjerfbeck på 
Finlands nationaldag den 6 december på Föreningen Norden i 
Nora.  
Kristina Henschen ny generalsekreterare på Radiohjälpen. 

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, nämnd-
ledamöter, årsredovisning, invalsblankett, information om 
personuppgifter och stadgar. 

Dags att betala medlemsavgiften för 
2019! 

En inbetalningsavi på medlemsavgiften för 2019 på 300 kr 
medföljer detta programblad. Sista inbetalningsdag är den 31 
januari 2019 på plusgirokonto 8 39 95-1.  

Observera att årsavgiftskontot inte är det samma som 
samkvämskontot! 



Ny matrikel på gång 

Med programbladet följer en enkät inför en ny matrikel. Glöm 
inte att anmäla ändrade förhållanden. Det går bra att skicka 
uppgifterna per e-post.  

 

Sällskapet Nya Idun 

Sällskapet Nya Iduns Programblad utkommer 3 gånger per år.  
Nästa programblad kommer i februari 2019. 

Sällskapet Nya Iduns ordförande är Lotty Nordling, e-post: 
lottynordling@yahoo.se, mobil 070-173 08 56. 

Sällskapets adress är Sällskapet Nya Idun c/o Ingar Beckman 
Hirschfeldt Fatburs Kvarngata 19 2 tr. 118 64 Stockholm. E-post 
ingar.ibh@gmail.com, mobil 070-404 66 12. 

Sällskapets organisationsnummer är 80 2002- 4959. 

Lösenordet till medlemssidorna på Nya Iduns hemsida är 
idunes2014. 

Webbmaster: Anna Strååt annastraat1@gmail.com 

Hemsidan www.nyaidun.se 
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