Programblad Nya Idun 2019:1
Ordföranden har ordet:
Kära vänner, God fortsättning på det nya året önskar jag er alla.
Här kommer årets första programblad, då snön har fallit vit på
marken och Sverige efter lång tid fått en regering. Men framför
allt efter det att vi har haft vår julfest och denna gång med tema
Alice Tegnér och Elsa Beskow. Det var en glad fest där de som
hade lust bar hemgjorda eller lånade hattar eller annan utstyrsel
på temat.
För första gången var vi i Odd Fellows lokaler som var mycket
ändamålsenliga och där restaurangen levererade inte bara god
mat utan också god service. Det var så bra att vi redan har bokat
in oss där till nästa julfest, som äger rum den 12 januari 2020.
Med detta programblad presenteras mars-, april- och
majprogrammen. I mars får vi ett program från litteraturens
område, Nobel i Rinkeby med Gunilla Lundgren. I april på
årsmötet blir det förutom årsmötesförhandlingarna ett program
om Justitiekanslern med förra kanslern Anna Skarhed. Det sista
samkvämet för våren är en konstutflykt till Ulla Forsell och
Maria Åström i deras ateljé på Bjurholmsplan i Stockholm.
I nämnden har vi ansträngt oss alldeles särskilt mycket att hålla
samkvämsavgifterna nere och hoppas att inte de ska hindra ett
deltagande i samkvämen. Det är därför - men också som vanligt
- vår förhoppning att så många som möjligt vill och kan komma
till vårens samkväm. Varmt välkomna önskar jag er alla!
Lotty Nordling

Välkomna till vårens andra samkväm
tisdagen den 12 mars klockan 18 på
Camarillo
Nobel i Rinkeby
I trettio år har författare Gunilla Lundgren sett till att
Nobelpristagare kommit till Rinkeby bibliotek. Hon kommer
berätta och visa bilder om de spännande, och ofta gripande,
mötena mellan Nobelpristagarna och stadsdelens 14-åringar.
Många av Nobelpristagarna har sagt att timmarna i Rinkeby var
något av det bästa under hela Nobelveckan. Gunilla har i januari
fått Feministiskt Perspektiv Stora feministpris 2018. Se den fina
motiveringen under Publikt.
Vi serveras ugnsbakad lax med kokt potatis och romsås, till
efterrätt blir det chokladkaka med rårörda bär. Vin och kaffe till.
Anmäl dig genom att sätta in 250 kr senast tisdagen den 5 mars
på Nya Iduns samkvämskonto Plusgirokonto 46 66 44-2. Ange
ditt namn och datum för samkvämet. Frågor om anmälan,
betalning, platstillgång, återbud, väntelista mm ställs till
gunilla.upmark@gmail.com alt. SMS 070-236 04 91.
Kommunikationer: Camarillo festvåning ligger på
Kungstensgatan 22 inte långt från Sveavägen och nästan i hörnet
av Döbelnsgatan. Närmaste T-bana Rådmansgatan.
Ansvariga klubbmästare: Antoinette Ramsay Herthelius 070222 62 78 och Carola Bratt 070-860 54 08.

Årsmöte äger rum onsdagen den 10 april
på Odd Fellow klockan 17.30 (obs tiden)
Kvällen inleds med årsmötesförhandlingarna.
Dagordning för årsmöte med Sällskapet Nya Idun 2019
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Mötets stadgeenliga utlysande
Fastställande av dagordning
Val av ordförande vid årsmötet
Val av sekreterare vid årsmötet
Val av två protokollsjusterare
Framläggande av verksamhetsberättelse, resultatoch 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
Övriga ärenden

Valberedning: Carola Almqvist sammankallande, Marie
Hafström och Suzanne Unge Sörling.

Efter årsmötesförhandlingarna serveras en måltid, fiskgryta med
aioli, hembakat bröd med vin och vatten. Till kaffet en liten
kaka. Sedan får vi höra Anna Skarhed berätta om sin tid som
Justitiekansler under rubriken:

JK med uppdrag att värna både det
allmänna och de enskilda
Vi fick stifta bekantskap med Anna Skarhed förra året vid
februarisamkvämet då hon samtalade med Inga-Britt Ahlenius
och Elisabeth Fura över ämnet Hur mår den offentliga sektorn?
Nu har vi bett Anna återkomma för att berätta om sitt förra
ämbete, Justitiekanslern, JK.
Justitiekanslern är en myndighet under regeringen som bland
annat har tillsyn över myndigheter, reglerar skadeståndskrav
mot staten och är åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål.
Att delta i årsmötet är fritt för medlemmar. Anmälan till supén
sker genom att sätta in 295 kr senast onsdagen den 3 april på
Nya Iduns samkvämskonto plusgirokonto 46 66 44-2. Ange ditt
namn och datum för samkvämet. Frågor om anmälan, betalning,
platstillgång, återbud, väntelista mm ställs till
gunilla.upmark@gmail.com alt. SMS 070-236 04 91.
Odd Fellow ligger på Västra Trädgårdsgatan 11 A.
Kommunikationer: T-bana Kungsträdgården. Flera bussar och
spårvagn 7 stannar vid olika hållplatser vid Kungsträdgården.
Ansvariga klubbmästare: Antoinette Ramsay Herthelius 070-222
62 78 och Carola Bratt 070-860 54 08.

Vårutflykt till Ulla Forsells och Maria
Åströms ateljéer på Bjurholmsgatan
torsdagen den 9 maj klockan 18
I kvarteret Tegen på Södermalm, ett före detta bryggeri från
1700-talet, finns idag ateljéer och verkstäder.
Maria är verksam sedan 80-talet och började med handtryck i
egen verkstad men är idag sedan många år knuten till industrin.
Många känner nog igen hennes känsligt tecknade växtmotiv.
Ulla var den första som startade egen studioglashytta i
Stockholm på tidigt 70-tal. Stora cylindrar, salladsskålar, kannor
och dricksglas i många färger samsas med mer skulpturala
objekt och väggplattor. Vi får se exempel och får höra deras
tankar kring det skapande arbetet, om inspiration och process.
Vi serveras vin och smörgås på den vackra innergården.
Anmälan genom att sätta in 150 kr senast torsdagen 2 maj på
Nya Iduns samkvämskonto, Plusgiro 46 66 44-2
Platsantalet är begränsat till 25. Ange ditt namn och datum för
samkvämet. Frågor om anmälan, betalning, platstillgång,
återbud, väntelista mm ställs till gunilla.upmark@gmail.com alt.
SMS 070-236 04 91.
Kommunikation: Ateljéerna ligger på Bjurholmsgatan 7A
portkod till grinden 6201. Gå genom grinden, rakt fram och sen
vänster. T-bana till Skanstull, uppgång Allhelgonagatan. Gå
över Götgatan och uppför trappor vid Thaikiosk. Följ
Gotlandsgatan till Bjurholmsgatan, ta vänster.

Ansvariga klubbmästare Mari Pårup 070-743 04 03 och
Carola Bratt 070-860 54 08.

För samtliga samkväm gäller:
Kom ihåg namnskylten!
Vid förhinder

Förhinder anmäls till gunilla.upmark@gmail.com eller till 070236 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.

Publikt. Uppmärksammade iduneser:
Britt Dahlström berättar om kronprinsessan Margareta och
drottning Louise på Vallentuna bibliotek den 30 mars kl 14.
Gunilla Lundgren har fått Feministiskt Perspektivs Stora
Feministpris 2018, med motivering:
”Författaren, läsaktivisten, folkbildaren och möjliggöraren
Gunilla Lundgren har som få andra, genom hela sin gärning

väckt hopp, drömmar och insikter om berättelsens betydelse,
både egna och andras. Gunilla Lundgren har inte bara tagit
Nobelpristagare till Rinkeby. Hon har också placerat
Rinkebybarnen i världens centrum – Världens by – och spridit
deras röster och reflexioner tillbaka in i världslitteraturen.”

Samkvämsrapporter på hemsidan!
Har du missat ett samkväm så kan du läsa en trevlig rapport på
Nya Iduns hemsidas medlemssidor. Julfesten finns
dokumenterad med härliga fotografier av Ewa Stackelberg

Ny matrikel på gång
Tack för inskickade uppgifter. Ännu fattas några mobilnummer
och e-postadresser! Skickas till sekreteraren!

Sällskapet Nya Idun
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.
Hemsidan: www.nyaidun.se lösenordet är idunes2014
Webbmaster: Anna Strååt annastraat1@gmail.com
Nästa programblad kommer före sommaren med höstens
program och med ny matrikel!

