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Ordföranden har ordet: 

Kära vänner, 

Först vill jag börja med att önska god fortsättning på det nya året 

och det nya decenniet! Det började mycket bra för Nya Idun 

genom en strålande julfest på Odd Fellow. En stor eloge ska 

julfestkommittén ha som ordnade det så festligt.  

Elitkören, bestående av alla, fick sitta kvar på sina platser. Den 

sjöng de traditionella julsångerna, ackompanjerade av Anna 

Strååt. Grönköping och dess framträdande damer presenterades 

roligt av Karin Aspenberg, den nyutnämnda chefredaktören för 

Grönköpings Veckoblad. En minikör med Ingrid Tobiasson i 

spetsen sjöng Jul jul strålande jul i stämmor och ledda av Ingrid 

fick vi senare sjunga Räven raskar över isen och White 

christmas på transpiranto. Sedan guldäpplen delats ut till 

Margareta Böttiger och Kersin M. Lundberg och de berättat om 

sig själva, avslutades kvällens underhållning med att minikören 

sjöng O helga natt.  

Även i år fotograferade Ewa Stackelberg på festen. På vår 

hemsida läggs hennes härliga bilder ut, se på dem! De visar 

otroligt fint hur glada iduneser sjöng, pratade och skrattade! 

Odd Fellow levererade också denna julfest god mat och god 

service. Vi bokade därför dem igen för nästa års julfest, som då 

går av stapeln den 10 januari 2021. Boka den kvällen! 



Men dessförinnan ska vi hinna med flera samkväm och någon 

eller några utflykter. I februari har vi fått lyssna till professor 

Maria Larsson om doftsinne och doftminne. Den 12 mars 

kommer Ingela Bendt och Claudia Lindén att berätta om Ellen 

Key. Kanske ordnar vi senare i år eller nästa år en utflykt till 

Ellen Keys Strand. Vi undersöker möjligheterna och är ännu inte 

klara på om det går att ordna till ett rimligt pris.  

Årsmöte är det som vanligt i april, närmare bestämt den 15 april. 

Det är som alltid sedvanliga frågor som ska behandlas. 

Nämnden kommer att föreslå en smärre ändring i stadgarna och 

så blir det som det brukas val av nya ledamöter i nämnden och 

omval av andra. Till detta kommer vår nuvarande 

utbildningsminister, tillika idunesen Anna Ekström att vid det 

efterföljande samkvämet tala över ämnet "Från förvaltning till 

politik, tur och retur".  

Det sista samkvämet för våren blir en vårutflykt den 10 maj till 

Arkitekturskolan vid Kungliga Tekniska Högskolan i 

Stockholm. Elizabeth Hatz kommer att visa byggnaden, ritad av 

Tham och Videgård Arkitekter, och berätta om verksamheten 

där.  

Det är så långt planerna sträcker sig i detta programblad. Men 

före midsommar kommer ett nytt programblad med de första 

samkvämen för hösten och kanske en höstutflykt. 

Nu närmast står för nämndens del inval av nya medlemmar. Vi 

har fått många intressanta förslag och det ska bli roligt att i nästa 

programblad få berätta vilka som valts in och tackat ja till 

medlemskap i sällskapet. I nämnden tillämpar vi inte någon 

åldersdiskriminering vid invalen. Men vi ser väldigt gärna att vi 



får in så många förslag som möjligt på lite yngre kvinnor. 

Sällskapet behöver föryngras för att inte bli en renodlad 

pensionärsförening!  

Så vill jag framhålla att alla förslag till inval alltid är välkomna, 

oavsett tidpunkt på året. Man behöver alltså inte vänta till 

hösten, om man vill föreslå en lämplig kvinna. 

Nu ser jag fram mot att träffa er på vårens samkväm. Välkomna! 

Lotty Nordling 

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 i samband med anmälan. 
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Välkomna till vårens andra samkväm 

torsdagen den 12 mars klockan 18 på 

Kristinehovs malmgård om Ellen Key. 

Ellen Key. Från feminism till vackrare vardag och drömmen om 

ett bättre samhälle. Samtal mellan Claudia Lindén och Ingela 

Bendt, som också̊ visar bilder från Ellen Keys Strand.          

Ellen Key var en av grundarna av Nya Idun liksom nätverket 

Tolfterna. Hon var en mångsysslare, debatterade, höll föredrag, 

hade nytänkande skola med Anna Witlock och skrev böcker 

bl.a. Barnets århundrade, Hon lät bygga Strand vid Vätterns 

strand 1910.  

Claudia Lindén professor i litteratur på̊ Södertörn, har doktorerat 

med Om kärlek- litteratur, sexualitet och politik hos Ellen Key. 

Ingela Bendt författare och journalist har gjort boken (text och 

bild) Ett hem för själen Ellen Keys Strand.  Hon gör också Ellen 

Key Säger på Facebook, med citat av Ellen Key.  

Vi serveras vit fisk med vitvinssås ris eller potatis samt något grönt   

Vitt vin, vatten, kaffe och chokladkulor. Anmälan genom att sätta 

in 295 kr senast 5 mars på Nya Iduns samkvämskonto 

Plusgirokonto 46 66 44-2. Ange ditt namn och datum för 

samkvämet. Frågor ställs till gunilla.upmark@gmail.com eller 

sms 070-236 04 91. 

Klubbmästare: Carola Bratt och Mari Pårup. 

Kommunikationer: Kristinehovs Malmgård ligger på 

Kristinehovsgatan 2. T-bana: Röd linje till Hornstull, uppgång 

Högalidsparken/ Hornsbruksgatan. Ta vänster till Varvsgatan. 

Buss 4 hållplats Varvsgatan, buss 66 hållplats Högalidskyrkan. 
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Årsmöte äger rum onsdagen den 15 april 

på Kristinehovs malmgård klockan 

17.30 (obs tiden) 

Kvällen inleds med årsmötesförhandlingarna.  

Dagordning för årsmöte med Sällskapet Nya Idun 2019 

• 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 stadgeändring 

• Övriga ärenden 



Valberedning: Carola Almqvist sammankallande, Marie 

Hafström och Suzanne Unge Sörling. 

Stadgeändringsförslag: 

Stadgeändringsförslag från samhällsutskottet. 

Samhällsutskottet föreslår att nämnden förelägger årsmötet 

följande förslag till stadgeändring med kommentarer: 

"Härigenom förslås att 7 § första stycket stadgarna för 

Sällskapet Nya Idun ska ha följande lydelse: 

Nuvarande lydelse 

Nämnden väljs vid årsmötet och består av ordförande och nitton 

andra ledamöter. Ledamöterna väljs på två år och får inte väljas 

om mer än två gånger. Ordföranden och annan ledamot med 

särskilt uppdrag får dock väljas om för ytterligare en period om 

det anses lämpligt. 

Föreslagen lydelse 

Nämnden väljs vid årsmötet och består av ordförande och nitton 

andra ledamöter. Ledamöterna väljs på två år och får inte väljas 

om mer än två gånger. Ordföranden och annan ledamot med 

särskilt uppdrag får dock väljas om för ytterligare perioder, om 

det anses lämpligt. 

Kommentar: Vid de stadgeändringar som gjordes år 2017 

ändrades bland annat 7 § stadgarna. Ändringarna i sak gällde 

paragrafens andra och tredje stycken som reglerar vilka 

funktionärer och utskott som ska finnas. Därutöver gjordes vissa 

redaktionella ändringar i första stycket. Därvid kom oavsiktligt 

nuvarande första stycke sista meningen, dåvarande första stycket 

andra meningen, att innebära en ändring i sak. Tidigare löd 

meningen:  "Ordförande och annan ledamot med särskilt 



uppdrag må dock kunna omväljas för period därutöver om så 

anses lämpligt." 

Den oavsiktliga ändringen innebar att ordföranden och annan 

ledamot med särskilt uppdrag bara kunde väljas om för 

ytterligare en period, i stället för flera perioder som gällde 

tidigare. Den oavsiktliga ändringen i sak innebär en begränsning 

som inte är önskvärd av praktiska skäl. 

Till ny ordförande väljs i regel en kvinna som har suttit i 

nämnden i flera år och som därigenom har vunnit erfarenhet av 

nämndarbetet och kan antas vara lämplig att leda nämndens 

arbete. Om hon väljs till ordförande i slutet av den maximala 

tiden om sex år som nämndledamot, kan hon kanske bara väljas 

om som ordförande högst några få år. Situationen kan vara den 

att det är önskvärt att hon sitter kvar som ordförande ytterligare 

något eller några år, beroende på hennes lämplighet och vilja att 

fortsätta leda nämndens arbete. Det kan också vara så att det för 

tillfället inte finns någon lämplig kandidat som vill eller kan 

efterträda henne just vid utgången av ordförandens eller annan 

funktionärs åttonde år som nämndledamot.  

Av dessa skäl bör stadgarna ändras så att man återgår till den 

tidigare ordningen som ger största möjliga handlingsfrihet 

genom att det blir möjligt att välja ordförande och annan 

ledamot med särskilt uppdrag för fler än en ytterligare period 

utöver de annars maximala sex åren, om det anses lämpligt. I det 

senare kriteriet (lämpligheten), ligger att man ska bedöma just 

om det är lämpligt att ordföranden eller annan ledamot väljs om. 

Rent allmänt kan sägas att det är en fördel om det förekommer 

cirkulation på ledamöter i nämnden och att det synsättet får 

antas ligga bakom sexårsbegränsningen." 



Efter årsmötesförhandlingarna serveras en vårbuffé, 

vin, vatten samt kaffe och kaka. Sedan får vi lyssna till 

Anna Ekström ”Från förvaltning till     

politik, tur och retur” 

Förutom att vara idunes är utbildningsminister Anna Ekström 

jurist, ämbetsman och socialdemokratisk politiker. Anna har ett 

otroligt imponerande CV. Hon har varit statssekreterare i 

näringsdepartementet, ordförande i SACO och generaldirektör 

för Skolverket innan hon blev gymnasie- och kunskapslyfts-

minister i Stefan Löfvéns första regering. Sedan den 21 januari 

2019 är hon nu utbildningsminister. Anna är också riddare av 

franska Hederslegionen och ledamot av Ingenjörsvetenskaps-

akademien och hon har bl.a. suttit i styrelserna för Uppsala och 

Linköpings universitet, i den senare sedan 2013 som ordförande. 

Anna kommer att berätta om sina drivkrafter och om 

erfarenheter från ett spännande och innehållsrikt yrkesliv. 

Att delta i årsmötet är fritt för medlemmar. Anmälan till supén 

och samkvämet sker genom att sätta in 280 kr senast onsdagen 

den 8 april på Nya Iduns samkvämskonto plusgirokonto 46 66 

44-2. Ange ditt namn och datum för samkvämet. Frågor ställs 

till gunilla.upmark@gmail.com alt. SMS 070-236 04 91. 

Klubbmästare: Ewa Stackelberg och Ingela Bendt 

Kommunikationer: Kristinehovs Malmgård ligger på 

Kristinehovsgatan 2. T-bana: Röd linje till Hornstull, uppgång 

Högalidsparken/ Hornsbruksgatan. Ta vänster till Varvsgatan. 

Buss 4 hållplats Varvsgatan, buss 66 hållplats Högalidskyrkan 
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Vårutflykt den 10 maj kl. 14-17 

Arkitekturutbildningens boningar  

Vi får en guidning och presentation av arkitekturskolan, ritad av 

Tham &Videgård Arkitekter. Associate Professor Elizabeth B 

Hatz berättar om huset, som fick Kasper Sahlinpriset 2015, och 

sätter in det i ett vidare sammanhang av omstridda, älskade och 

hatade hus.  

Vin med småplock serveras på takterrassen med utsikt över ett 

Stockholm i vårljus, om vädret tillåter. 

Anmälan genom att sätta in 100 kr senast den 3 maj på Nya 

Iduns samkvämskonto, Plusgiro 46 66 44-2. Ange ditt namn och 

datum för samkvämet. Frågor kan ställas till 

gunilla.upmark@gmail.com eller på sms 070-236 04 91. 

Maximalt antal 50 personer.  

Klubbmästare: Ingrid Tobiasson och Iwa Boman 

Kommunikation: Oscars Backe 9, T-banestation Tekniska 

Högskolan, uppgång Tekniska Högskolan/ Östra Station. 

Bussar: 4, 67 eller 72. Det är det runda huset i rostig plåt som 

sticker fram bakom KTH-entré. 

Publikt. Uppmärksammade iduneser: 

Meta Velander och Yvonne Lombard har fått svenska 

teaterkritikers förenings hederspris (som delas ut enbart en gång 

per decennium!) ”De senaste åren har vi mött dem som 

dynamisk duo med temperament som perfekt kompletterar 

varandra. En duo där bettet i replikerna bara överträffas av deras 

förmåga att gestalta mjukgörande melankoli.” 
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Karin Aspenberg har blivit utnämnd till ny chefredaktör 

för Grönköpings veckoblad – världens äldsta satirtidning, som 

började 1902. Hon är därmed första kvinnan på den posten. 

Margareta Ihse, professor emerita, har av SSAG (Svenska 

Sällskapet för Antropologi och Geografi) tilldelats Johan August 

Wahlbergs medalj i guld för hennes stora och banbrytande 

insatser för forskningen i naturgeografi. SSAG vill med 

medaljen också uppmärksamma hennes roll som tidig kvinnlig 

föregångare, dels inom sitt respektive fält, dels inom 

naturgeografin som helhet. 

Ann Petrén har tilldelats Svenska Akademiens teaterpris 2019. 

Elise Einarsdotter har av Musikaliska Akademien 

tilldelats Medaljen för Tonkonstens främjande ”för sin djupt 

själfulla musikgärning som jazzpianist, kompositör, bandledare 

och pedagog. Hon är en särpräglad och mycket betydelsefull 

röst i det svenska musiklivet.” 

Eva Nikell och Kristina Håkansson inbjuder oss den 13 och 

15 mars till en föreställning på den lilla teatern Improvisation & 

Co på Hagagatan 48. ”Fyra kvinnor är fler än tre män” – det är 

fyra kvinnor som berättar, reciterar och sjunger och tre män som 

spelar. Det blir individuella berättelser och jazzmusik. Biljetter 

150 kr, via Swish till 0721998500 (Eva Nikell). 

Agneta Gussander öppnar utställning i Strängnäs på 

Kulturhuset Multeum den 1 februari tillsammans med Magnus 

Persson. Utställningen pågår 1 februari - 4 april. Den 7 februari 

kl.12 kommer Agneta att ha ett föredrag på samma plats 

under rubriken Trädgårdens kultur. 

Josette Bushell-Mingo har skapat National Black Theatre of 

Sweden som presenteras i tidskriften Situation Stockholm nr 

267/ december 2019. 

Ingela Bendt bjuder iduneser att kliva in i Ruths Vintage-

garderob, utställning, bildvisning och samtal, söndagen den 23 

februari kl 14. Ruth var Ingelas mamma, modeintresserad 

borgmästarinna i Mjölby med en unikt bevarad stor garderob. 

Hon sydde själv och lät sy upp hos sömmerskor. Nytagna 



fotografier, kläder mm. Utställning pågår 13-23 februari i 

konsthallen på Wip konstnärsateljéer i Årstaberg, Årsta skolväg 

14 b. Det stora vita huset intill Pendeltågstationen. Ta pendeln 

till Årstaberg, ett stopp från Södra station. Tvärbanan två stopp 

från Liljeholmen 

Rekord? Hanna Palme, farmor till statsminister Olof Palme, 

valdes in i Nya Idun 1885, sällskapets första år. Hon var sedan 

en mycket aktiv idunes och deltog i verksamheten ända fram till 

sin död 1959, det vill säga i 74 år. Är det månne rekord? Läs 

mer om den driftiga Hanna Palme på hemsidan under “Idunesen 

– vem var hon”. 

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 sekreterare. 
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