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Kära vänner,
Pandemin fortsätter att hålla sitt grepp om oss med de begränsningar det medför i livet. Vi har
dock nu äntligen kunnat genomföra årsmötet med ett drygt 40-tal närvarande medlemmar i
Kristinehovs trevliga trädgård. Nämnden fick ansvarsfrihet, nya ledamöter i nämnden valdes
in och avgående ledamöter och avgående revisor tackades av. Den nya nämnden kunde också
konstituera sig.
Sedan tidigare har ju septembersamkvämet ställts in. Nämnden beslöt att också ställa in de
aviserade samkvämen i oktober och november. Förhoppningen är att de inställda samkvämen
kan genomföras senare när Coronan är under kontroll och de som tillhör riskgruppen har
blivit vaccinerade. Nämnden beslöt också med hänsyn till Coronan att ställa in julfesten.
Däremot hoppas vi kunna genomföra parentationerna i december i Sabbatsbergs kyrka, men
inte ha någon samling efteråt i Afasicentrum.
Det är tråkigt att inte kunna hålla Nya Iduns verksamhet igång som vanligt. Men träffas ska vi
i alla fall och det utomhus. Vi bjuder därför nu in till två utomhusaktiviteter, en söndag den 27
september och en lördag den 24 oktober. Planen är också att vi ska kunna genomföra någon
utomhusaktivitet även i november. Det återkommer vi till.
UPPTÄCK HELGALUNDEN - EN LITEN PÄRLA PÅ SÖDER
Söndagen den 27 september 2020 kl. 13
Följ med på en vandring runt denna oas mitt inne I storstan. Barbro Waldenström berättar om
områdets tillkomst och arkitektur och dess intressanta historia, Kanske kan vi också få komma
in i Allhelgonakyrkan. Det är emellertid inte klart ännu eftersom Katarina församling ännu
inte kunnat lämna besked i frågan.
Vi avslutar vandringen på kyrkbacken med föreskrivet avstånd och intar kaffe eller annan
dryck, som var och en själv får ta med. Vi tar inte ut någon avgift för denna aktivitet.
Vid detta samkväm, som det ändå är, ska vi också för andra gången besluta om de
stadgeändringar som första gången beslutades på årsmötet den 26 augusti. Se det gröna
programbladet!
Vi träffas söndagen den 27 september 2020 kl. 13 utanför porten till Hallandsgatan 36.
Deltagarantalet är begränsat till 20 personer.
Att ta sig dit: Tunnelbana till Skanstull, uppgång Blekingegatan. Buss 4 till hållplats
Skanstull eller buss 57 till hållplats Åsötorget.
Anmälan senast den 20 september 2020 till Lotty Nordling på lottynordling@yahoo.se eller
SMS 070 173 08 56.
PROMENAD PÅ DROTTNINGHOLMSMALMEN – EN SPÄNNANDE KULTURMILJÖ
Lördagen den 24 oktober 2020 kl. 13
Under promenaden berättar Stina Odlinder Haubo om Drottningholmsmalmens långa historia,
om husen och de människor som bott och verkat där: Från 1500-talets munkar och 1600-talets
byggarbetare, via Lovisa Ulrikas silkesmaskfransos, Gustav III:s parkettläggare, fattighjonen
och Emil i Lönneberga, till 1900-talets kända arkitekter.
Promenaden avslutas på Karamellan, Drottningholms slottscafé, där vi intar kaffe e.d. och
kanske något därtill, som var och en får köpa själv. Vi tar inte heller denna gång ut någon
avgift.

Vi träffas lördagen den 24 oktober 2020 kl. 13 utanför Långa raden 5, från busshållplatsen
är det tredje huset på höger sida av vägen i bussens/bilens färdriktning. Deltagarantalet är
begränsat till 20 personer.
Att ta sig dit: Tunnelbana till Brommaplan och därefter byte till någon av Mälaröbussarna alla stannar i Drottningholm. Tar man bil parkerar man den på parkeringsplatsen vid
Drottningholmsteatern (betalparkering). På Drottningholmsmalmen råder parkeringsförbud.
Anmälan senast den 17 oktober 2020 till Lotty Nordling på lottynordling@yahoo.se eller
SMS 070 173 08 56.
INVAL
Det är dags att fundera på inval av nya medlemmar i sällskapet. Tiden för att föreslå någon
som medlem går ut den sista november. Invalsblankett finns på hemsidan!
Väl mött och sköt om er!
Lotty Nordling

