Programblad Nya Idun 2020:2
Ordföranden har ordet:
Kära vänner,
Ingenting är sig likt nu i dessa pandemitider. Det var - när detta
programblad kommer ut - mer än tre månader sedan vi hade
tillfälle att umgås på ett samkväm. Och det kommer att dröja
mer än tre månader innan vi har tillfälle att ses på nästa
samkväm den 26 augusti. Det är ju sammanlagt ett helt halvår,
när vi annars under vår, vinter och höst ses varje månad. Jag
saknar er alla och de livgivande samkvämen.
Men som sagt ingenting är sig likt. Jag hoppas att ni, som jag,
har följt myndigheternas direktiv och ägnat er åt social
distansering och självisolering, för de som tillhör någon
riskgrupp. För mig 70+, liksom för många andra iduneser i
samma grupp, har det inneburit och innebär alltjämt att vi inte
har kunnat umgås med våra barn och barnbarn eller åldriga
föräldrar. Och inte heller vänner. Väldigt konstigt har det varit
och är det alltjämt. Det är det ju också för andra grupper och jag
tänker inte minst på dem som sliter i vården och alla dem som
förlorar sin försörjning när samhället står still. Men livet går
vidare ändå och framåt är det nu bara att blicka. För tänk vad
roligt det kommer att bli när vi får återgå till det normala, fast
det normala kanske inte helt blir som det var förr.
I alla fall kommer i detta programblad våra program för hösten
fram till och med november. I slutet av augusti ska vi äntligen
ha vårt två gånger uppskjutna årsmöte då vi bland annat ska
välja in flera nya ledamöter i nämnden, eftersom det är många i
den nuvarande som avgår. De sistnämnda är Ingar Beckman
Hirschfeldt, Elizabeth Bonde Hatz, Inga Lundblad, Mari Pårup,
Antoinette Ramsay Herthelius, Anna Skarhed, Ingrid Tobiasson

och Gunilla Upmark. Längre fram i detta blad ser ni vilka
valberedningen föreslår ska väljas in i de avgåendes ställe. Stort
tack till valberedningen!
Omedelbart efter årsmötet på Kristinehov ska vi äta middag och
genomföra det i mars inställda samkvämet om Ellen Key. Det
var många som anmälde sig till det i mars och det är roligt att vi
så snart kan genomföra det. Härefter kommer samkvämen slag i
slag varje månad.
I februari år hade nämnden möte för att välja in nya medlemmar.
Vi fick många fina förslag och det var också många som valdes
in. Det är roligt och jag vill redan här och nu hälsa dem alla
varmt välkomna till vår fina gemenskap. De nyinvalda redovisas
längre fram i detta programblad.
Jag ser fram mot hösten och att åter få se så många som möjligt
av er i våra sammanhang. Tiderna är nu sådana att vi ändå måste
ha förbehållet: "om det är möjligt". Därför har vi nu infört en
regel för höstens samkväm att vi måste avvakta med att anmäla
oss till dess vi med någorlunda säkerhet vet att vi kan genomföra
respektive samkväm. Vi har satt tiden så att anmälan tidigast kan
ske en månad före det planerade samkvämet. Då bör vi veta att
det går att genomföra. Om det inte kommer att gå, får ni besked
så fort vi vet!
Nu återstår bara för mig att önska er en så skön vår och sommar
som möjligt med förhoppning att ni sköter er väl och mår bra.
Det finns iduneser som trots allt på olika sätt har drabbats av det
elaka viruset och jag sänder dem en särskild tanke.
Lotty Nordling

Välkomna till årsmöte och till höstens
första samkväm onsdagen den 26 augusti
klockan 17 på Kristinehovs malmgård
om Ellen Key.
Kvällen inleds med årsmötesförhandlingarna.
Dagordning för årsmöte med Sällskapet Nya Idun 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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
7. Fastställande av resultaträkningen och
balansräkningen
8. Dispositioner av vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
9. Fråga om ansvarsfrihet för nämnden
10. Val av ledamöter av nämnden
11. Val av nämndens ordförande
12. Val av två revisorer och revisorssuppleanter
13. Val av tre ledamöter av valberedningen
14. Fastställande av budget
15. Fastställande av årsavgift
16. Förslag till stadgeändring
17. Övriga ärenden

Årsredovisning 2019 och Budget för 2021 ligger på hemsidan
liksom en utförlig presentation av valberedningens förslag. Vid
behov av en utskrift kontakta sekreteraren 070-404 66 12.
Åtta ledamöter avgår ur nämnden vid årsmötet. Ingar Beckman
Hirschfeldt, Elizabeth Bonde Hatz, Inga Lundblad, Mari Pårup,
Antoinette Ramsay Herthelius, Anna Skarhed, Ingrid Tobiasson
och Gunilla Upmark.
Valberedningen har bestått av Carola Almqvist
sammankallande, Marie Hafström och Suzanne Unge Sörling.

Valberedningens förslag:
Magna Andreen Sachs har som läkare verkat inom anestesioch intensivvård.
Elin Claeson Hirschfeldt Sedan 2015 är hon planeringschef
och samordnar utbudet i Sveriges Radios samtliga kanaler.
Ingegärd Franzén organist och körledare.
Catherine von Heidenstam pensionerad diplomat och aktiv
mentor.
Eva Nikell gått i pension efter 25 år som redaktör och
projektledare på JämO och Diskrimineringsombudsmannen.
Stina Odlinder Haubo är konst- och kulturhistoriker tidigare
verksam som intendent vid Kungl. Husgerådskammaren.
Fanny Sachs är arkitekt med en egen arkitektverksamhet.
Maria Schottenius sedan 2010 är hon kolumnist och
litteraturkritiker på Dagens Nyheters kulturredaktion.
Val av nämndens ordförande:
Lotty Nordling

Val av två revisorer och revisorssuppleanter:
Agneta Dreber omval och Elisabeth Westberg nyval.
Elisabeth Westberg har varit ledamot av Nya Iduns nämnd,
vice skattmästare och klubbmästare med ansvar för
samkvämskontot.
Omval av suppleanterna Desirée Edmar och Ebba FlorinRobertsson

Stadgeändringsförslag:
Nämnden förelägger årsmötet följande förslag till stadgeändring
i Sällskapet Nya Iduns stadgar med kommentarer:
7 § första stycket
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 kall lax
och sallad, vin, vatten samt kaffe och chokladbit. Sedan får vi
lyssna till ett samtal om 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
Whitlock 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. Ingela gör också
Ellen Key Säger på Facebook, med citat av Ellen Key.
Anmälan: Många kvarstår med sin anmälan till detta samkväm
sedan det ställdes in i mars. De som inte avser att komma
anmäler det snarast tillsammans med en upplysning om
kontonummer för återbetalning. För nytillkomna gäller det att
inte tidigare än den 30 juli eller senare än den 20 augusti sätta in
295 kr på Nya Iduns samkvämskonto Plusgirokonto 46 66 44-2.
Ange ditt namn och datum för samkvämet.

Frågor ställs till Gunilla Upmark 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.

Välkomna tisdagen den 15 september kl.
18.00 på Kristinehov med Karin
Strömbäck: Ljudets resa genom örat
Karin Strömbäck tidigare överläkare och ansvarig för öronkirurgin vid Öron-Näs-och Halskliniken vid Akademiska
Sjukhuset i Uppsala kommer att ta er med på en spännande resa
med ljudet in i örat och hjärnan och också berätta om alla
tekniska och kirurgiska möjligheter som idag finns att tillgå när
hörseln försämras eller till och med försvinner. Vi har idag
fantastiska möjligheter att förbättra och ersätta sinnet hörseln.
Kliniken där Karin varit verksam är högspecialiserad på att
hjälpa människor med hörselnedsättning. Där utförs hjärnstamsimplantat i samarbete med neurokirurg behandling av
tumörer på balans- och hörselnerven och komplicerade
rekonstruktionsoperationer.
Vi serveras en härlig buffé av olika rätter, med inspiration från
hela världen lagat av Yalla Rinkeby, ett socialt företag som drivs
av kvinnor med stora drömmar och stark gemenskap. Vi hoppas
någon av dem kan komma och berätta om maten.

Anmälan sker genom att sätta in 285 kr tidigast den 17 augusti
och senast den 8 september på Nya Iduns Samkvämskonto 46 66
44-2. Ange ditt namn och datum för samkvämet.
Frågor ställs till Gunilla Upmark gunilla.upmark@gmail.com
eller på sms 070-236 04 91.
Klubbmästare: Ingela Bendt och Ewa Stackelberg.
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.

Välkomna torsdagen den 22 oktober kl.
18.00 till Kristinehov!
”Diplomati i en föränderlig värld”.
Kerstin Asp Johnsson och Ruth Jacoby berättar om sina
erfarenheter från ett innehållsrikt yrkesliv på UD.
Kerstin Asp Johnsson började på UD 1968. Redan under det
första decenniet fick hon erfarenhet av både bilateral och
multilateral diplomati. Hon ingick bl.a. i den svenska
delegationen vid Europeiska Säkerhetskonferensen i Genève.
Den resulterade i rekommendationer som på sikt kom att bidra
till diktaturernas fall i Östeuropa. 1983 blev hon kulturattaché i
London och 1989 protokollchef vid UD. Hon utsågs 1994 till
ambassadör i Lissabon och 1997 i Helsingfors. Därefter var hon
under fem år rektor för UD:s diplomatprogram och därmed

ansvarig för utbildningen av våra unga blivande diplomater. Hon
pensionerades 2009.
Ruth Jacoby började arbeta på UD 1972 och ägnade sig under
sina första decennier på departementet i huvudsak åt
internationellt multilateralt utvecklingssamarbete. Hon
tjänstgjorde bl.a. vid svenska delegationen vid OECD i Paris,
vid svenska FN-representationen i New York, hon var nordiskbaltisk representant i Världsbankens styrelse och Utrikesråd på
UD. 2006 utsågs hon till ambassadör i Berlin och 2010 till
ambassadör i Rom. Hon pensionerades 2016.
Efter samtalet serveras vi vit fisk med vitvinssås, ris eller potatis
och grönsaker. Vitt vin, vatten, kaffe och chokladkulor.
Anmälan till detta samkväm sker tidigast den 22 september och
senast den 15 oktober och görs genom att sätta in 290 kr på Nya
Iduns samkvämskonto 46 66 44-2. Ange ditt namn och datum
för samkvämet.
Frågor ställs till Gunilla Upmark gunilla.upmark@gmail.com
eller på sms 070-236 04 91.
Klubbmästare: Birgitta Evengård och Margaretha Mellner.
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.

Välkomna onsdagen den 4 november
kl.18.00 till Dansmuseet!
”Om ni inte gillar det kan ni dra åt
helvete - Ballets Suédois 1920–1925”
I år skulle Svenska Baletten ha fyllt 100 år. Dansmuseet i
Stockholm firar det med en stor jubileumsutställning som
öppnar i höst, på 100-årsdagen av kompaniets premiär i Paris.
Museichef Eva-Sofi Ernstell berättar om de unga kvinnliga
dansarna som lämnade tryggheten i Stockholm för ett äventyr i
Paris, om kärlekshistorien mellan dansaren Jean Börlin och den
förmögne Rolf de Maré och om alla fantastiska baletter som
kompaniet skapade.
Genom konstverk, fotografier, dagböcker, kostymer, affischer
och mycket annat från 1920-talet får vi lära känna dansarna,
tonsättarna och konstnärerna som möjliggjorde äventyret.
Titeln på utställningen, Om ni inte gillar det kan ni dra åt
helvete, är hämtad från fonden till Svenska Balettens dadaistiska
balett Relâche.
Efter visningen av utställningen serveras fiskgryta och ett glas
vin på Bistro Rolf de Maré, som ligger vägg i vägg med museet.
Anmälan genom att sätta in 300 kr tidigast den 1 oktober och
senast den 27 oktober på Nya Iduns samkvämskonto, Plusgiro
46 66 44-2. Ange ditt namn och datum för samkvämet.
Maximalt 50 personer

Frågor ställs till Gunilla Upmark gunilla.upmark@gmail.com
eller på sms 070-236 04 91.
Klubbmästare: Agneta Hagerman och Christina Tobeck
Kommunikationer: Dansmuseet ligger på Drottninggatan 17.
T-bana: T-centralen uppgång Sergels torg, Drottninggatan. Gå
Drottninggatan neråt.

Konsert med parentation kommer äga
rum den 8 december i Sabbatsbergs
kyrka med efterföljande mingel.
Anmälan annonseras i nästa programblad då också inbjudan till
julfesten den 10 januari 2021 kommer.

Publikt
Malin Broman, konsertmästare har under vårens coronaepedemi lett flera konserter från Berwaldhallen utan publik.
Konserterna har streamats från hemsidan berwaldhallen.se
Nina Burton har tilldelats årets Övralidspris om 300 000
kr. Motiveringen lyder: ”För en lärd och elegant essäkonst med
vida perspektiv i tid och rum”. Prisutdelningsceremonin brukar
hållas på Verner von Heidenstams födelsedag den 6 juli, men är
uppskjuten på grund av coronaepedemin.
Ute Römling har tillsammans med tre kollegor gett ut
boken Microbial Cyclic Di-Nucleotide Signaling på Springer
förlag.

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 i samband med anmälan.

Vi är mycket glada och tacksamma över att Gunilla Upmark,
trots att hon lämnar nämnden, fortsätter att vara ansvarig för
anmälningarna och inbetalningarna till Nya Iduns samkvämskonto under hösten. Men vi behöver en ny frivillig kraft som
åtar sig denna uppgift från november 2020. Hör av dig till vår
ordförande Lotty Nordling 070-173 08 56 om du är intresserad.
Belöningen är att man går gratis på samkvämen!

Nyinvalda 2020
Vid sitt möte i februari valde nämnden in följande nya
medlemmar i Sällskapet Nya Idun, som alla tackat ja!
Aurore Belfrage, civilekonom, aurorebelfrage@outlook.com
Anna Carlsson Nordqvist, skådespelare, f.d. ordf.
Teaterförbundet, annacarlsonnordqvist@gmail.com
Inga Eriksson Fogh, diplomat, foghief@yahoo.com
Elisabeth Falkemo, HR-manager Apoteksbolaget,
elisabeth.falkemo@apoteket.se
Kristina Höök, professor i medieteknik KTH, khook@kth.se
Anna Kyhlberg-Boström, f.d. arkivchef Kgl Operan,
anna.kyhlbergbostrom@gmail.com
Suzanne Lindhagen, f.d. antikvarie Stockholms stadsmuseum,
suzanne.lindhagen@gmail.com
Petra Lindvall, stadsträdgårdsmästare Haninge kommun,
petra.lindvall@haninge.se
Lena Lundgren, f.d. barnbibliotekskonsulent i Stockholm,
lena.a.lundgren@gmail.com
Ulla Magnusson, violinpedagog, ulla.violin@gmail.com
Gunhild Rosqvist, professor i naturgeografi,
gunhild.rosqvist@natgeo.su.se
Johanna Röjgård, bokbindarmästare, johanna@rojgardbok.se
Uuve Snidare, textilkonstnär, uuve@snidare.se
Katarina Ström Harg konsertpianist KMH,
k_harg@hotmail.com
Lena Ånimmer, 1:e arkivarie Riksarkivet,
lena.animmer@riksarkivet.se

Sällskapet Nya Idun
Sällskapet Nya Iduns ordförande är Lotty Nordling, e-post:
lottynordling@yahoo.se, mobil 070-173 08 56.
Sällskapets adress är fram till årsmötet 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. Därefter c/o Carola Bratt, Östermalmsgatan 68 E 2tr 114 50
STOCKHOLM, e-post carola@brattekdahl.se, mobil 070-860
54 08.
Sällskapets organisationsnummer är 80 2002- 4959.
Hemsidan: www.nyaidun.se lösenordet är idunes2014
Webbmaster: Anna Strååt annastraat1@gmail.com. Glöm inte
att skicka in intressanta uppgifter till hemsidan för att publiceras
under Publikt!
Nästa programblad kommer under hösten med kallelse till
parentation den 8 december och till julfest den 10 januari 2021.

Hög tid att betala medlemsavgiften för 2020!
Sätt in 300 kr på postgirokonto 839 95-1. Om
du är osäker på om du redan betalat skicka ett
sms till skattmästaren på 070-867 25 55 och
fråga (eller skänk en gåva)! Nyinvalda betalar
först 2021.

