Programblad Nya Idun 2019:2
Ordföranden har ordet:
Kära vänner,
När detta skrivs är det bara några dagar kvar till juni och snart
sommarlov, som jag hoppas att alla får i i någon form. Under
vårterminen har vi haft ett varierat program och samkvämen har
varit välbesökta.
Vi har fått en delvis ny nämnd, som redan fått vara med om att
besluta höstens program. Den nya nämnden presenteras i detta
programblad, där också de nyinvalda medlemmarna presenteras.
I år blev det hela femton kvinnor med varierande bakgrund och
ålder. Flera av dem har också redan deltagit i samkvämen i mars
och april. Väldigt roligt tycker jag!
Vårutflykten den 9 maj fick tyvärr ställas in på grund av
sjukdom. Men den kommer i stället att äga rum den 5
september, där de som anmält sig och fått plats i maj står kvar i
den utsträckning de velat och kunnat.
Senare i september besöker vi Moderna museet och guldäpplet
Gunilla Palmstierna-Weiss utställning där. Gunilla kommer att
berätta om sitt skapande och vi avslutar kvällen - som blir tidig i Café Blom.
På oktobersamkvämet kommer Karin Bojs att tala om
Genvägar till historien. Aktuellt och spännande.
I november besöker vi en lördag ett kollektivhus för
ensamstående i kvinnor i Äppelviken - Elfvinggården. En
fascinerande institution som inte många känner till.
Som vanligt blir det konsert med parentationer i december i
Sabbatsbergs kyrka med efterföljande samvaro.
Julfesten blir även i år i Odd Fellows lokaler söndagen den 12
januari 2020. Programmet får ni veta i nästa programblad!
Med detta utskick kommer en ny matrikel, vars redaktörer
Ingar Beckman Hirschfeldt och Gunilla Upmark har gjort ett

enastående arbete. Rolig läsning är det också!
Det blir en spännande höst att se fram mot och jag hoppas att få
träffa så många som möjligt av er på samkvämen. Men innan
dess ska vi njuta en lång och skön sommar med förhoppningsvis
mycket sol och värme, men också lagom med regn.
Lotty Nordling

Besök i Ulla Forsells och Maria Åströms
ateljéer på Bjurholmsgatan torsdagen
den 5 september klockan 18
Vårutflykten till ateljéerna på Bjurholmsgatan blev ju tyvärr
inställd i våras p.g.a. sjukdom. Men Ulla och Maria bjuder nu
generöst in oss igen. Platsantalet är dock ytterst begränsat. De
som anmält sig och fått plats till det inställda samkvämet den 9
maj kvarstår om man inte anmält att man inte kommer.
Frågor om anmälan, betalning, platstillgång, återbud och
väntelista 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.

Välkommen tisdagen den 17 september
kl 17.00 till samkväm på Moderna
museet på Skeppsholmen

Gunilla Palmstierna-Weiss Tecknade scener
Utställningen visar teckningar, collage, modeller och keramiska
objekt ur Gunillas rika konstnärliga produktion från åren 1964–
1984. Gunilla kommer att berätta om utställningen och sin
verksamhet som scenograf och bildkonstnär.
Gunilla tillhörde den krets av konstnärer och kreatörer runt
vilken Moderna Museets verksamhet växte fram under det tidiga
1960-talet. Hennes konstnärliga och politiska engagemang har
tagit henne till studentuppror, befrielsekamper och
kulturcentrum över hela världen, på något sätt alltid mitt i
händelsernas centrum.
I Café Blom serveras vi en sallad, bröd, ett glas vin samt kaffe
och en kaka.
Anmäl dig genom att sätta in 250 kr senast den 10 september på
Nya Iduns samkvämskonto, Plusgirokonto 46 66 44-2. Ange ditt
namn och datum för samkvämet.
Kommunikationer: Moderna Museet ligger på Skeppsholmen.
Exercisplan 4. Buss 65 går till museet. Närmaste T-bana är
Kungsträdgården. Därifrån är det cirka tio minuters promenad.
Ansvariga klubbmästare: Carola Bratt 070-860 54 08 och
Mari Pårup 070-743 04 03.

Torsdagen den 17 oktober kommer Karin
Bojs och talar om Genvägar till historien
på Kristinehovs malmgård, kl 18.00
Karin Bojs, författare och vetenskapsjournalist, DN:s vetenskapsredaktör fram till 2013 och därefter dess vetenskapliga
söndagskrönikör.
Hennes bok Min europeiska familj, de senaste 54 000 åren, som
tilldelades Augustpriset år 2015, beskriver hur analys av
mitokondrie-DNA kan spåra mödernelinjerna genom historien.
I Svenskarna och deras fäder, de senaste 11 000 åren (Peter
Sjölund medförfattare) spåras istället de manliga linjerna genom
analys av Y-kromosomens DNA.
DNA-analys-tekniken har inneburit ett kunskapssprång inom
arkeologi och därmed mänsklighetens historia.
Efter en fördrink håller Karin Bojs sitt föredrag som vi sedan
kan diskutera under middagen då vi serveras kyckling med
tillbehör och ett glas vin samt kaffe och kaka. Anmälan genom
att sätta in 275 kr på Nya Iduns samkvämskonto, Plusgirokonto
46 66 44-2 senast den 10 oktober. Ange ditt namn och datum för
samkvämet.
Kommunikationer: Kristinehovs malmgård ligger på
Kristinehovsgatan 2. T-bana Hornstull uppgång Högalidsparken.
Buss 4 hållplats Varvsgatan och buss 66 Högalidskyrkan.
Ansvariga klubbmästare: Inga Lundblad 070-575 30 64 och
Antoinette Ramsay Herthelius 070-222 62 78.

Lördagen den 9 november kl 13 är vi
inbjudna att besöka Elfvinggården.
Systrarna Elfvings Stiftelse, kallad Elfvinggården, är Nordens
största kollektivhus för kvinnor. Byggt 1940 är fastigheten ett
gott exempel på välbevarad funktionalism. Här finns idag nästan
300 lägenheter som hyrs ut till "mindre bemedlade,
bildade kvinnor, som en större del av sitt liv bott i Stockholm".
Boendet ska så långt möjligt vara "fritt från tryckande band".
Iduneserna Eva Nikell, hyresgäst, och Kerstin Cunelius, ledamot
i Stiftelsestyrelsen, berättar om huset, om systrarna Elfving, om
byggmästare och arkitekter samt om boendet idag.
https://elfvinggarden.com/
Klockan 14 serveras en vegetarisk lunchbuffé med varma
och kalla rätter samt ett glas vin och en liten dessert.
Anmälan sker genom att sätta in 200 kr på Nya Iduns
Samkvämskonto plusgirokonto 46 66 44-2 senast den 31
oktober. Ange ditt namn och datum för samkvämet.
Elvinggården ligger på Lyckovägen 9/Runda vägen 38-48 på
Alviksberget, mellan Alvik och Äppelviken.
Kommunikationer: Om du åker kommunalt så ta Tvärbanan till
Alviks Strand (går bland annat ifrån Gullmarsplan, Årstaberg,
Liljeholmen eller Alvik). Gå upp på Runda vägen (ca 50 meter)
och fastigheten ligger framför dig. Om du åker bil, åk till Runda
vägen 38, och parkera utmed gatan. Skyltar och vägvisare
kommer att finnas på plats därifrån.
Klubbmästare: Iwa Boman 070-818 08 42.

Tisdagen den 10 december kl 18 är det
konsert i Sabbatsbergs kyrka med
parentation.
Traditionsenligt håller vår ordförande under detta höstens sista
samkväm parentation över bortgångna systrar i Sabbatsbergs
kyrka tillsammans med en konsert.
Musikprogrammet kommer att framföras av Elise Einarsdotter
på piano och Amanda Sedgwick på saxofon och kommer att
meddelas närmare i höst.
Efter detta samlas vi i Afasi-centers lokaler i intilliggande
Klarahuset där vi får mousserande vin med kanapéer från
Melanders som Sällskapet även i år bjuder på.
Bindande anmälan sker per e-post till Gunilla Upmark
gunilla.upmark@gmail.com senast den 3 december. Om du
endast vill gå till kyrkan skriv det. Förtäringen är begränsad till
50. Om du inte har mejl skicka sms eller ring 070-236 04 91.
Kyrkan har två ingångar. Officiell adress är Sabbatsbergsvägen
5 med infart från Torsgatan. Adress för taxi är Eastmanvägen
36, där finns också två parkeringsrutor för rörelsehindrade.
Kommunikationer: T-bana till S:t Eriksplan uppgång S:t
Eriksplan. Ta gångvägen in i Vasaparken i hörnet Odengatan Torsgatan. Väl uppe på kullen ta höger, följ vägen till kyrkans
informationsskylt, ta höger till den trappfria entrén.
Klubbmästare: Antoinette Ramsay Herthelius 070-222 62 78
och Ingrid Tobiasson 070-254 40 94.

För samtliga samkväm gäller:
Frågor om anmälan, betalning, platstillgång,
återbud, väntelista mm ställs till
Gunilla Upmark per e-post gunilla.upmark@gmail.com eller per
telefon eller sms på 070-236 04 91.
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. Ring tjänstgörande
klubbmästare om du blir förhindrad i sista minuten.
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.
Kom ihåg namnskylten!

Nyinvalda iduneser 2019
Boel Adler, Ann-Christin Biel, Gunilla Boëthius, Kerstin
Börjeson, Kerstin Cunelius, Ingegärd Franzén, Carola Hansson
Boëthius, Charlotte Hybinette, Kristina Håkansson, Agneta
Leffler, Claudia Lindén, Lena Lundkvist, Helena Nilsson, Stina
Odlinder Haubo, Carina Stockenberg.

Nya Iduns nämnd 2019
Ordförande Lotty Nordling
Vice ordförande Elise Einarsdotter
Skattmästare Katrin Gramenius
Vice skattmästare med ansvar för samkvämskontot Gunilla
Upmark
Sekreterare Ingar Beckman Hirschfeldt
Vice sekreterare Inga Lundblad
Klubbmästare Iwa Boman, Carola Bratt, Mari Pårup, Antoinette
Ramsay Herthelius, Ewa Stackelberg och Ingrid Tobiasson
Ingela Bendt
Birgitta Evengård
Agneta Hagerman
Elizabeth Bonde Hatz
Margareta Mellner
Anna Skarhed
Christina Tobeck
Britt Östlund

Guldäpplen 2019
Nya guldäpplen i år är:
Malin Falkenmark, Eva Friis, Kerstin M. Lundberg och Valma
Rydström-Ahlberg som varit medlemmar i Sällskapet Nya Idun
i 50 år. Guldäpplena är befriade från årsavgift och går gratis på
julfesten.

Publikt. Uppmärksammade iduneser:
Rebecka Tarchys har mottagit Samfundet S:t Eriks
belöningsplakett och pris på 50 000 kr med motiveringen ”För
att hon under en lång journalistisk gärning med värme, skärpa,
underfundighet och en vass penna granskat stadsbyggandet och
det kulturella livet i Stockholm. Med sin djupa kunskap om
mode, design, konsthantverk, fotografi och arkitektur har hon på
ett oefterhärmligt vis inte bara speglat tidsandans skiftningar i
Stockholm under olika epoker med start i 1960-talets
ungdomsrevolt, utan också bidragit till mångfalden av kulturella
uttryck.
Med sitt stora engagemang och sin breda sakkunskap deltar hon
aktivt i dagens stadsbyggnadsdebatter, inte minst som ledamot i
Stockholms Arkitektförenings styrelse.”
Ottilia Adelborg (invald 1888) är föremål för en podd utgiven
av Riksantikvarieämbetet, K-PODD 48 Ottilia Adelborg – den
svenska bilderbokens skapare. Ottilia har också en Facebook
sida där man kan läsa hennes dagbok. Uppgifterna kan läsas på
K-blogg.
Elizabeth B Hatz deltar i Arkitekturvisioner: Skeppsbron, den
första i en serie utställningar där några av Sveriges främsta

arkitekter tar sig an frågan: vad vill vi att vår stad ska vara?
Utställningen pågår i Boxen, ArkDes till den 9 juni.
Ann-Sofie Ohlander har skrivit om iduneserna Ellen Fries,
Karolina Widerström och Hedda Andersson i Svenskt
Kvinnobiografiskt Lexikon, nätadress skbl.se, kommer också i
bokform. Ann-Sofies och Ulla-Britt Strömbergs bok Tusen
svenska kvinnoår har utkommit i sin fjärde upplaga.
Iwa Boman i rollen som Victoria Benedictsson i Isjungfrun en
pjäs av Cecilia Sidenbladh och i regi av Lena Söderblom.
Spelades på Strindbergs Intima Teater den 29 mars till 7 april.
Kerstin Kärnekull höll ett brandtal på Arkitekturgalan den 20
mars om våra bostäder. Följ länken https://vimeo.co/325614897.
Monica Lauritzen har belönats av Samfundet De Nio med De
Nios Vinterpris på 100 000 kr.
Sonja Svensson har belönats av Samfundet De Nio med Astrid
Lindgrens pris på 200 000 kr.
Lydia Wahlström (invald 1901) är föremål för en ny biografi
av Ingrid Pärletun, Lund.
Josette Bushell-Mingo har fått Expressens teaterpris 2018.

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.
Har du glömt att betala medlemsavgiften på 300 kr? Betala
in på plusgirokonto 839 95-1. Obs inte på samkvämskontot! Om
du är osäker på om du betalat medlemsavgiften kolla med vår
skattmästare katrin.gramenius@gmail.com

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. Epost 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 i slutet av hösten med inbjudan till
julfest den 12 januari 2020.

Ny matrikel medföljer detta utskick
Tack för inskickade uppgifter. Är något fel skicka gärna rättelser
till sekreteraren. Matrikel ges ut vart tredje år.

