Programblad Nya Idun 2019:3
Ordföranden har ordet:
Kära vänner,
Detta är nu årets sista programblad med de första samkväm som
avhålls nästa år 2020.
Vi börjar med julfesten, som egentligen är innevarande års sista
samkväm. Temat denna gång är Grönköping. Julfestkommittén
är i full gång att planera för en lyckad kväll. Vi hoppas och tror
att vi ska bli lika väl omhändertagna och undfägnade som vi
blev förra året på Odd Fellow.
I februari får vi höra Maria Larsson tala om doftsinne och
doftminne, ett intressant vetenskapligt ämne som jag ser mycket
fram mot. Vi kommer då att hålla hus på Kristinehov, där vi
också kommer att förlägga vårens övriga samkväm.
Den sista november går tiden ut för att föreslå nya medlemmar i
sällskapet. Inför det inval som ska ske i februari nästa år har
nämndledamoten Gunilla Upmark, som lade ned ett stort arbete
på årets matrikel, gjort en översikt över de 475 medlemmarnas
verksamhetsområden. Hon har delat in dem under rubrikerna
1.konst och arkitektur, 2.litteratur och teater, 3.musik,
4.samhälle och 5.vetenskap. Det är en uppdelning som
motsvarar nämndens olika utskott. Så här fördelar sig
medlemmarna:
konst och arkitektur
20 procent
litteratur och teater
28 procent
musik
16 procent
samhälle
15 procent
vetenskap
21 procent

Som Gunilla konstaterar består Nya Idun till nästan två
tredjedelar av kvinnor som är eller har varit verksamma inom
kulturens område. Vanliga titlar på kulturområdet är
författare/skriftställare (49), konstnär (32), journalist (29),
sångare (27), skådespelare (23) och pianist/organist (14). Men
det finns ju många fler. Den vanligaste titeln är professor, hela
56 stycken, som finns inom alla utskottsområden.
Mångfalden är en av de saker som gör att det är så roligt att vara
med i Nya Idun. Man träffar intressanta och glada kvinnor som
man antagligen inte skulle träffa annars och blir oerhört berikad
av dessa möten. Jag är stolt över alla iduneser och är själv stolt
över att vara idunes!
Med detta programblad bifogas ett inbetalningskort på
medlemsavgiften för 2020. Betala gärna med en gång, det
underlättar för vår högst frivilliga skattmästare att ha kontroll
över vår ekonomi. Under 2019 har det behövts en hel del
kravarbete för att få in medlemsavgifterna. Budgeten bygger ju
på att alla betalar sina medlemsavgifter.
Tack för det år som gått och en riktigt god jul och ett gott nytt år
önskar jag er alla!
Lotty Nordling
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Sabbatsbergs kyrka
Musikprogram med parentation.
Parentationen kommer att hållas över
följande avlidna systrar:
Författaren Asta Bolin (passiv),
Professorn i romanska språk Kerstin Jonasson,
Journalisten Birgitta Montan,
Bokförläggare och översättare Berit Skogsberg,
Musikdirektör Britta Sundberg och
Forskaren i genetik Ruth Sävhagen.
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
Konsert med saxofonisten Amanda Sedgwick och pianisten
Elise Einarsdotter. Båda är musiker, kompositörer och
kapellmästare. Musiken denna kväll omfattar jazzklassiker från
the ”American Songbook”, såväl som originalkompositioner av
Amanda och Elise.
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 går ut redan den 3 december men kolla med Gunilla
Upmark gunilla.upmark@gmail.com eller 070-236 04 91 om
det finns platser kvar. Till konserten och parentationen är det
ingen begränsning.
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 Sankt Eriksplan uppgång Sankt
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:
Antoinette Ramsay Herthelius 070-222 62 78 och Ingrid
Tobiasson 070-254 40 94.

Välkomna till årets julfest söndagen
den 12 januari 2020 kl. 17.00 på
Odd Fellow vid Kungsträdgården
Årets julfest hålls även i år i Odd Fellows stiliga lokaler på
Västra Trädgårdsgatan 11 A. Julfesten är det tillfälle på året då
vi får bjuda med en gästande syster.
Julfestens tema är Grönköping. Är kvinnorna i Grönköping en
parodi på pionjärerna i Nya Idun? Möt Ada A-son Susegård, leg.
Hemkonsulent, stadsäldstan Sophie Liljedotter och andra
framträdande kvinnor och män i Grönköping i Karin
Aspenbergs inspirerande föredrag. Humortidningen
Grönköpings Veckoblad är nästan lika gammal som Sällskapet
Nya Idun. Miljöerna har stannat i tiden medan den aktuella
samhällsdebatten speglas satiriskt i händelserna som rapporteras
om varje månad. www.gronkoping.nu
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 sånger också kommer att framföras på
transpiranto, Grönköpings särskilda skaldespråk. Kanske får vi
sjunga Fuchs foxtrottas sür la glasso eller Aj traum von domestik
yulo?

Litteraturvetaren Karin Aspenberg, mångårig medarbetare i

Grönköpings Veckoblad och med satir som forskningsområde,
berättar om Grönköping och dess personligheter.
Vi serveras förrätt bestående av hummersoppa med liten
skaldjurssallad och surdegskrutonger. Huvudrätt
blir Duchessöverbakad röding med picklad fänkålssallad och
gräslökssås. Chokladmousse med sallad på blodapelsin
hackade mandlar. Kaffe. 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.
Anmälan:
Anmälan sker genom att sätta in 625 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. Frågor om anmälan, betalning, platstillgång,
återbud, väntelista mm ställs till gunilla.upmark@gmail.com alt.
SMS eller telefon 070-236 04 91
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 Mari Pårup 070-743 04 03
Iwa Boman 070-818 08 42, Carola Bratt 070-860 54 08 Gunilla
Upmark 070-236 04 91 Antoinette Ramsay Herthelius 070-222
62 78. 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!

Vårterminens första samkväm äger
rum onsdagen den 5 februari på
Kristinehovs Malmgård kl 18.00
Doftsinne och doftminne föredrag av
Maria Larsson
Maria Larsson doktorerade år 1997 vid Karolinska institutet på
en avhandling om doftsinnet i kognitivt åldrande. Professor i
psykologi sedan 2009 vid Stockholms universitet. Hon är
ledamot i styrelsen för Stockholm Brain Imaging Centre
(SUBIC), i styrelsen för Stockholms Universitets Psykologiska
Klinik (SUPK) och sedan 2019 ledamot i styrelsen för Stiftelsen
Natur och Kultur.
Hon leder forskningsprogrammet “Vårt unika doftsinne” som
finansieras av Riksbankens Jubileumsfond 2015-2020.
Programmet inkluderar forskare verksamma vid flera nationella
och internationella lärosäten där man gemensamt undersöker
olika aspekter av luktsinnets natur. I föreläsningen klargörs hur
våra självbiografiska luktminnen fungerar, varför det är så svårt
att namnge dofter, varför vi ofta förlorar luktsinnet tidigt i
demenssjukdom, och om blinda har bättre luktsinne än seende.
Efter föredraget serveras lax 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 29 januari
2020. 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.
Kommunikationer:
T-bana: Röd linje till Hornstull, uppgång Högalidsparken/
Hornsbruksgatan. Ta vänster till Varvsgatan. Buss 4 hållplats
Varvsgatan, buss 66 hållplats Högalidskyrkan.
Ansvariga klubbmästare: Iwa Boman 070 818 08 42 och
Antoinette Ramsay Herthelius 070 222 62 78
Klubbmästarna svarar på frågor om själva samkvämet och tar
emot samtal om återbud i sista stund:

För samtliga samkväm gäller:
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 vid anmälan eller till någon av de
klubbmästare som anges som ansvariga för aktuellt samkväm.

Vårens övriga program
Torsdagen den 12 mars handlar det om Ellen Key med Claudia
Lindén och Ingela Bendt.
Onsdagen den 15 april är det årsmöte. Efter
årsmötesförhandlingarna har vi lockat till oss Anna Ekström
som ska tala om sin karriär ”Från förvaltning till politiken tur
och retur.”
I maj visar Elizabeth Hatz Arkitekturhögskolan.
Nästa programblad kommer i februari 2020 med kallelse till
årsmötet.

Publikt. Uppmärksammade iduneser:
Uruppförande av Victoria Borisova-Ollas cellokonsert med
Truls Mörk på Berwaldhallen den 15 november.
Charlotta Huldt bjuder in till Opera- och Julallsångskonsert
den 4 december kl 19 i S:t Johannes kyrka. Varm, vacker och
stämningsfull musik av Mozart, Puccini, Händel och Adam
mfl. Biljetter: 250 kr, 225 (pens), 95 kr (barn och studenter).
Betala via swish: 0703-19 49 11, PG: 165 2966-1, eller en
timme före konserten. Varm glögg och pepparkakor i
pausen! Adress: Kammakargatan 8 A, Stockholm.
Mari Pårup har julöppet i sin verkstad fredag 29 nov. kl.15-19
och lördag 30 nov. kl. 11-16. Ringvägen 72, porttelefon. Buss
till Eriksdal eller T-bana Skanstull. Det visas keramik av Mari
Pårup och silver och järn av Ann-Louise Messing.

På Bjurholmsgatan 1 - 11 är det julmarknad lördag 14 dec.
kl.11-16. Ulla Forsell visar glas, Maria Åström textil och flera
andra. Närmsta T-bana Skanstull.
Katarina Ewerlöf har tilldelats kungliga guldmedaljen Litteris
et Artibus
Glöm inte att meddela Ingar notiser som du vill ha med i
programbladet och på hemsidan!

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, information om
personuppgifter och stadgar.

Dags att betala medlemsavgiften för
2020!
En inbetalningsavi på medlemsavgiften för 2020 på 300 kr
medföljer detta programblad.
Sista inbetalningsdag är den 31 januari 2020.
Observera att årsavgiftskontot, plusgirokonto 839 95-1 inte är
det samma som samkvämskontot!

Sällskapet Nya Idun
Sällskapet Nya Iduns Programblad utkommer 3 gånger per år.
Nästa programblad kommer i februari 2020.
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

