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Ordföranden har ordet:
Kära iduneser,
Det är nu en bra bit in på hösten år 2020, ett år som inte har
varit och inte är likt något som någon av oss har varit med om.
Det finns hinder och begränsningar. Men i Nya Iduns nämnd
försöker vi ändå att finna vägar för att kunna genomföra idén
med vår verksamhet. Och idén är ju, som det står i stadgarna,
"att bereda kvinnor inom olika verksamhetsområden tillfälle
till enkla och innehållsrika samkväm". Det är nämndens
uppgift att se till att vi kan genomföra sådana samkväm. Och
det har vi nu försökt göra, men också tvingats att ställa in
planerade samkväm.
Nya Iduns nämnd är till stora delar ny och har haft sitt första
"riktiga" sammanträde. Det är med glädje jag kan konstatera att
nämnden fortsätter att vara den glada, trevliga och
konstruktiva samling iduneser som den har varit de senaste
åren som jag har varit med i den.
Med ett mycket lyckat utomhusprogram i september (se
hemsidan) och ett sådant i oktober, som nyss har ägt rum, hade
vi hoppats kunna genomföra program inomhus i november
och december. De nya mycket stränga råden på grund av den
ökade smittspridningen har emellertid gjort att vi har tvingats
ställa in både besöket på Dansmuseet den 4 november och
parentationerna med konsert i Sabbatsbergs kyrka den 8
december.

Det är osäkert om vi kan genomföra besöket på Dansmuseet
med utställningen Ballets Suédois innan den tar slut i februari.
Parentationerna med konsert, där vi hade ett sagolikt program
med Hillevi Martinpelto och Katarina Karnéus samt Majsan
Dahling, ska vi dock genomföra senare när omständigheterna
tillåter det.
Som vi redan tidigare meddelat blir ju årets julfest inte av. En
julfest ska vara stor och extra festlig med minst hundra
deltagare och det varken vågar vi oss på eller får i dessa dagar!
Vi hoppas dock på bättre tider i vår och i det här
programbladet presenterar vi februari- och marssamkvämen,
som vi hoppas kunna genomföra. I februari får vi komma till
Konstakademin och bli visade minnesutställningen om
konstnären Ingegerd Möller av sällskapets sekreterare Carola
Bratt. I mars försöker vi genomföra det program som vi
planerade för oktober i år, nämligen programmet "Diplomati i
en föränderlig värld" med Kerstin Asp Johnsson och Ruth
Jacobi.
Även om vi har begränsningar i deltagarantalet hoppas jag att
ni fyller platserna. Vi behöver bli berikade av att ses och av vad
andra iduneser har att bjuda oss! Men vi måste också se till att
vi ses på ett säkert sätt och skulle situationen fortsatt vara som
den är får vi ställa in. Vi håller dock tummarna för att det inte
kommer att behövas!

Det finns anledning att tro att vi får leva med detta elaka virus
även i vår och att vi kommer att behöva vara fortsatt försiktiga.
För att undvika rusningstrafiken har vi därför beslutat att
kvällsprogrammen ska börja först kl. 19.
Så slutligen vill jag påminna om två saker. Den ena är att
förslag till inval i sällskapet ska vara Carola Bratt tillhanda
senast den sista november. Den andra är medlemsavgiften för
år 2021. Inbetalningskort följer med detta programblad. Betala
gärna med en gång, det underlättar för vår skattmästare att ha
kontroll över vår ekonomi. Budgeten bygger ju på att alla
betalar sina medlemsavgifter.
Må väl och sköt om er! Eftersom nästa programblad kommer
först senare i vår vill jag också önska er en fridfull jul och ett
gott nytt år!

Lotty Nordling

För samtliga samkväm gäller:
Kom ihåg namnskylten!
Vid förhinder

Förhinder anmäls till Lotty Nordling eller till Carola Bratt. Det
kan vara många som står på kö. Om återbud lämnas senast
sista anmälningsdagen återbetalas avgiften om vi 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.

Dags att betala medlemsavgiften för 2021. En
inbetalningsavi på medlemsavgiften för 2021 på 300 kr
medföljer detta programblad.
Sista inbetalningsdag är den 31 januari 2021.
Observera att årsavgiftskontot, plusgiro 8 39 95-1, inte
är det samma som samkvämskontot!

Välkomna torsdagen den 11 februari kl 13.00 till
Konstakademien
”Markens, miljöns och materiens uttolkare”
Konstakademien visar konstnären Ingegerd Möller i stort
format med många verk som aldrig tidigare visats. Denna
retrospektiva utställning presenterar och ger en fördjupad bild
av ett säreget kvinnligt konstnärskap. Carola Bratt berättar i
utställningen om Ingegerd, hennes liv och konst. Ingegerd
Möller var sedan 1961 idunes och avled år 2018.
Efter visningen ca kl 14 kan vi sitta ner i Konstakademiens
Kafé och för den som vill ha en kopp kaffe eller te med något
till. Kaféet erbjuder bl.a. ett urval av hembakade kakor. Man
betalar var för sig för detta.
Anmälan till detta samkväm sker tidigast den 21 januari och
senast den 5 februari till Carola Bratt på carola@brattekdahl.se
eller mobil 0708 60 54 08. Inget inträde till utställningen.
Antalet deltagare är begränsat till 25 personer.
Frågor ställs till Carola Bratt.
Kommunikationer: Närmaste T-bana station T-centralen.
Flera bussar och spårvagn 7 till hållplats T-centralen samt
bussar till hållplats Tegelbacken.

Välkomna onsdagen den 10 mars kl 19.00 till Odd
Fellow
”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.
Före samtalet serveras vi en hummersoppa med varm smörgås,
ett glas vin, kaffe, vatten och en chokladbit.

Anmälan till detta samkväm sker tidigast den 24 februari och
senast den 4 mars och görs genom att sätta in 260 kr på Nya
Iduns samkvämskonto plusgiro 46 66 44-2. Ange ditt namn
och datum för samkvämet. Antalet deltagare är begränsat till
30 personer.
Frågor ställs till Lotty Nordling på lottynordling@yahoo.se eller
0701 73 08 56.
Klubbmästare: Birgitta Evengård och Iwa Boman.
Kommunikationer: Adressen är Västra Trädgårdsgatan 11 A.
Närmaste T-bana station Kungsträdgården, Blå linjen. Flera
bussar och spårvagn 7 hållplats Kungsträdgården.

Publikt
Kajsa Mattas skulptör har av Sergelkommittén tilldelats 2020
års Sergelpris. Priset delas ut vart femte år. Kajsa Mattas är den
andra kvinnan som tilldelats priset
Motiveringen lyder: ”För ett konstnärsskap som är lågmält,
allvarligt och eget. Det förmedlar en tyst återhållen känsla av
mänsklighet och andlighet. Kanske otidsenligt, men något vi
alla är i största behov av. Utifrån de råa materialen arbetar hon
fram sinnliga och naket utsatta former och ytor. De inifrån
verkande krafterna i skulpturerna skapar utåt tydliga rum. Det
handlar om integritet och ytterst om hur det är att vara
människa.”
En utställning med hennes verk pågår på Konstakademien 17
oktober– 22 november 2020.

Britt Dahlström håller under rubriken " Miljö, fred och
framtid" ett föredrag om Elin Wägner lördagen den 21
november kl 14.00 på Vallentuna bibliotek. Fri entré men
biljetter måste reserveras hos biblioteket tel. 08 587 853 50
Femtio platser med coronaavstånd finns i bibliotekets stora sal.
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Nästa programblad kommer under våren 2021.

