
Kära iduneser, 

God fortsättning önskar jag er och hoppas att ni mår och har det bra. Pandemin håller fortfarande sitt 
grepp om oss och situationen ser inte ut att ljusna ännu på ett tag. Vi lär inte vara vaccinerade förrän 
framåt sommaren. Fortfarande råder stränga restriktioner. Det innebär att vi får ställa in och ställa om 
vår verksamhet. 

Samkvämet den 11 februari  
Det planerade besöket på Konstakademin och utställningen "Markens, miljöns och materiens 
uttolkare" med Ingegerd Möllers många verk kan bara ske med högst åtta personer i en och samma sal.  

Utställningen visas i flera av Konstakademins stora salar med högt i tak (sammanlagt 650 kvm). 
Nämnden har beslutat lösa det på så sätt att Carola Bratt kommer att finnas på akademin från kl. 11 
fram till kl. 12 och kan kort berätta för de som kommer om Ingegerd Möller och hennes verk och svara 
på frågor. Hon kan göra det med högst sju iduneser åt gången, om det inte finns några andra besökare i 
samma sal. Sedan får var och en gå runt i utställningen och hålla föreskrivet avstånd. Kaféet är öppet 
och där kan man efteråt äta och dricka något med föreskrivet avstånd mellan borden. 

Anmälan till Carola Bratt senast den 5 februari på mobil: 070 860 54 08 eller e-post: 
carola@brattekdahl.se.  

Samkvämet den 10 mars 
Det redan en gång uppskjutna samkvämet "Diplomati i en föränderlig värld" planerad till den 10 mars 
kommer vi inte att kunna genomföra. Det måste vi därför tyvärr ställa in. Förhoppningsvis kan vi 
genomföra det i höst. 
 
En vandring i Humlegården i slutet av mars eller i april 
För att det ändå ska hända något kommer vi att ordna en vandring i Humlegården där vi tittar och 
pratar om Humlegårdens tillkomst, om skulpturer, träd m.m. som finns där. Vi kan avsluta med kaffe 
och något att äta som var och en har med sig eller som kan köpas på något ställe i närheten. Tidpunkt 
och andra detaljer kommer att utformas senare. Vi återkommer om det. 

En fråga: Är det någon som kan och vill berätta om något i Humlegården? Ta i så fall kontakt med 
Carola Bratt, mobil: 070 860 54 08 eller e-post: carola@brattekdahl.se. 

Årsmötet i april 
Enligt våra stadgar ska vi hålla årsmöte i april. Nämndens bedömning är att det knappast går att göra 
fysiskt. Vi kommer därför att genomföra det digitalt och skriftligt genom att skicka ut handlingarna 
med frågor och svar per mejl eller per post till de som inte har mejl.  

Majsamkväm 
I maj är vi förhoppningsvis vaccinerade och kan genomföra vår planerade utflykt den 29 - 30 maj till 
Strand under Ingela Bendts ledning. Vi hoppas att någon vecka dessförinnan kunna genomföra det 
inställda samkvämet om Ellen Key med Claudia Lindén och Ingela Bendt. Om smittläget inte är helt 
under kontroll kanske vi kan ha samkvämet i trädgården på Kristinehov. Vi återkommer om det när vi 
kan överblicka läget bättre. 

Det var allt för nu! Vi längtar väl alla efter att snart få ses igen i verkligheten. Det kommer bättre tider 
och till dess önskar jag att ni sköter om er och håller ut! 

Lotty Nordling     2021-01-19 

       


