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Ordföranden har ordet:
Kära vänner,
Jag hoppas att ni alla mår bra och har klarat den besvärliga tid som har varit.
Tråkigt har det varit att tvingas ställa in de program som vi planerat, men nu
stundar förhoppningsvis ljusare tider när allt fler blir fullt vaccinerade.
Nämnden har den 3 juni haft sitt första fysiska möte sedan september förra
året. Normalt är vi hemma hos varandra och värdinnan får ersättning för att
ordna med middag för ledamöterna. I september och nu har vi inte kunnat
vara det, eftersom vi ska vara fortsatt försiktiga och hålla avstånd. Till vår
lycka har nämndens sekreterare Carola Bratt tillgång till en stor och rymlig
samlingssal i det hus som hon bor i och som vi kan hyra för en billig summa.
Där har vi varit och där kommer vi att vara framöver på våra nämndmöten till
dess faran för smittspridning är över.
Vid vårt möte den 3 juni beslutade nämnden att vi på försök skulle skicka
programbladen digitalt till de som har e-post och med PostNord till de som
saknar mejladress. Allt för att hålla sällskapets kostnader nere och spara in på
både porto och tryckkostnader. Det kommer säkert att kännas ovant och
några som vill skriva ut programbladet kanske inte har möjlighet till det.
I sistnämnda fall kan ni vända er till Carola Bratt så skickar hon det utskrivna
programbladet. E-post carola@brattekdahl.se
Vi har ju under pandemin skickat medlemsbrev med e-post och det har
fungerat bra hittills. Låt oss se om vi kan vänja oss vid en ny ordning för
programbladen och så får vi utvärdera den när det har gått ett tag. Kom också
ihåg att programbladen alltid finns på vår hemsida.
Vid vårt möte den 3 juni förrättade vi också inval. Det ska ske i februari enligt
stadgarna. Men det gick ju inte då eftersom invalen sker medelst s.k.
ballotering, dvs. med svarta och vita kulor, och det därför måste ske fysiskt.
Nu ska de som har valts in erbjudas medlemskap i sällskapet och i nästa
programblad får ni besked om vilka som har accepterat erbjudandet.
Under hösten ska vi genomföra inställda program. I september hoppas vi
kunna göra den två gånger inställda vandringen i Humlegården. I oktober
hoppas vi likaså kunna genomföra det inställda samkvämet om "Ljudets färd
genom örat". Novembersamkvämet har rubriken "Diplomati i en föränderlig
värld", ett program som har blivit inställt två gånger. Tredje gången gillt!
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Som vanligt har vi parentationer i december i Sabbatsbergs kyrka med
efterföljande samling med ett glas bubbel och tilltugg i det näraliggande
Afasicenter. I år kommer vi att parentera både de iduneser som avled år 2020
och de som avlidit under detta år.
Så avslutar vi år 2021 med att ha årets julfest nästa år. Julfesten planeras att
äga rum söndagen den 9 januari 2022 och numera som vanligt på Odd Fellow.
Mer om det kommer i nästa programblad i höst!
I mars förra året var det meningen att vi skulle lyssna till ett samtal om Ellen
Key, Från feminism till vackrare vardag och drömmen om ett bättre samhälle
mellan Ingela Bendt och Claudia Lindén. Det ställdes in på grund av
pandemin. Sedan planerade vi att genomföra detta vid det uppskjutna
årsmötet i augusti. Med hänsyn till pandemin hölls mötet utomhus och då
kunde samtalet inte heller genomföras. Men var lugna - det kommer att
genomföras - men först i vår och i anslutning till den likaledes uppskjutna
resan till Strand som nu förhoppningsvis kan ske i maj 2022.
Som framgick av de handlingar ni fick till årsmötet har vi en god ekonomi
eftersom vi inte har kunnat genomföra och subventionera så många
samkväm. Därför kommer de kommande samkvämen i år och nästa år att
subventioneras kraftigt! Det kommer ni att märka redan nu med detta
programblad!
Med det vill jag önska er en glad, skön, solig och vilsam sommar!
Lotty Nordling
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För samtliga samkväm gäller:

Kom ihåg namnskylten!
Vid förhinder
Förhinder anmäls till angiven klubbmästare för respektive samkväm. Det kan
vara många som står på kö. 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.

Medlemsavgift 2021
Då många medlemmar ännu inte betalat årsavgiften för år 2021 vill vi
påminna om det. Det är viktigt att alla betalar årsavgiften för att vi ska kunna
hålla vår budget. Årsavgiften om 300 kr ska betalas in på plusgiro 8 39 95-1
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Programpunkter under hösten:

Välkomna lördagen den 18 september kl 13 till promenad och
samtal i Humlegården
Vi samlas kl. 13 vid Linnéstatyn där Annika Hökerberg berättar
om Humlegården, dess tillkomst m.m. och leder oss sedan vidare.
Vid lekskulpuren ”Tufsen” av Egon Møller Nielsen i Humlegårdens nordvästra
hörn tar Tin Andersén Axell över. Tin (90+) har levt och lekt i Humlegården
under barn- och ungdomsåren och kan berätta om det. Tin arbetade som
konstnärligt ansvarig under 1950- och 1960-talen på gatukontorets
parkavdelning med Stockholms parker och parkteatern under
stadsträdgårdsmästare Holger Blom och arkitekt Erik Glemme. Om detta
kommer Tin också att berätta.
Vi fortsätter till Fredrika Bremer-statyn av Sigrid Friedman. Statyn avtäcktes år
1927. Vid statyn berättar Birgitta Wistrand tidigare ordförande två gånger i
Fredrika Bremer Förbundet, om Fredrika Bremer.

Inga Lewenhaupt tidigare museichef för Drottningholms och Sveriges
teatermuseum leder oss sedan till den eller de platser där det förr fanns teatrar
i Humlegården och berättar om dem.
Vi avslutar vår promenad vid skulpturen Isobartema av Martin Holmgren
nere vid Engelbrektsplan. På bänkarna bredvid kan vi sitta och umgås en
stund under det att vi intar medhavd dryck och tilltugg. I närheten finns ett
café där man kan hämta dryck m.m., om man inte vill ta med sig något
hemifrån.
Anmälan
Anmälan kan ske tidigast lördagen den 21 augusti och senast lördagen den 11
september till
Margareta Mellner som är ansvarig klubbmästare
E-post margaretha.mellner@gmail.com eller SMS på mobil 0702 78 78 06.
Ingen avgift tas ut för denna promenad som vi tror tar en till en och en halv
timme.
Kommunikationer: Buss nr 1, nr 2, nr 55, nr 67 samt T-banan station
Östermalmstorg vid Birger Jarlsgatan.
Café Saturnus, Eriksbergsgatan 6 öppet lörd 9 - 18
Café Valfrid på KB öppet lörd. 11-15
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Välkomna onsdagen den 20 oktober kl 18 till Kristinehovs
Malmgård.
”Ljudets resa genom örat”
Karin Strömbäck tidigare överläkare och ansvarig för öronkirurgin vid Öronnäs-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, mycket vegetariskt, med inspiration
från hela världen, inklusive kaffe och någon sötsak lagat av Yalla Rinkeby, ett
socialt företag som drivs av kvinnor med stora drömmar och stark gemenskap
och vi hoppas någon av dem kan komma och berätta om maten. Vin och
mineralvatten serveras även.
Anmälan kan ske tidigast måndagen den 20 september och senast måndagen
den 11 oktober till
Ewa Stackelberg genom e-post ewa.stackelberg@gmail.com eller SMS på
mobil 070-576 03 62.
Ingen avgift tas ut för detta samkväm.
Antalet deltagare är begränsat till 48 personer.
Ansvariga klubbmästare
Ingela Bendt ingela.bendt@gmail.com, 070-994 42 25
Ewa Stackelberg ewa.stackelberg@gmail.com, 070-576 03 62.
Kommunikationer Kristinehovs Malmgård ligger på Kristinehovsgatan 2. Tbana: Röd linje till Hornstull, uppgång Högalidsparken/ Hornsbruksgatan. Ta
vänster till Varvsgatan. Buss 4 hållplats Varvsgatan, buss 66 hållplats
Högalidskyrkan.
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Välkomna tisdagen den 23 november kl 18 till Oscarshemmets
samlingssal
”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 en mustig älggryta, bröd, smör, vin och mineralvatten.
Kaffe och en god kaka. Vegetariskt alternativ finns.
Anmälan kan ske tidigast måndagen den 25 oktober och senast måndagen den
15 november till Iwa Boman genom e-post iboman@scenvind.se eller SMS på
mobil 070-818 08 42 . Ingen avgift tas ut för detta samkväm. Antalet deltagare
är begränsat till 40 personer.
Ansvariga klubbmästare
Iwa Boman iboman@scenvind.se, 070-818 08 42
Birgitta Evengård birgitta.evengard@gmail.com, 070-234 98 20
Kommunikationer Oscarshemmet ligger på Rigagatan 3.
T-bana till Karlaplan och buss 4 som stannar vid Banérgatan därefter 5 min
promenad.
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Välkomna till årets sista samkväm torsdagen den 9 december kl
18 i Sabbatsbergs kyrka. Musikprogram med parentation
Parentationen kommer att hållas över följande avlidna systrar:
2020
Hovsångare Margareta Hallin,
Hovsångare Kerstin Meyer Bexelius,
Förlagschef Marianne Eriksson,
Docent i fysik Ulla Åkerlind,
Bibliotekarie Karin Löfdahl,
Producent Christina Hörnblad,
Advokat Monica Wernstedt och
Arkitekt, docent Eva Friis
2021
VD Anita Amlén
Känner du till ytterligare någon idunes som gått bort under året är vi
naturligtvis tacksamma för besked till Lotty Nordling e-post
lotty.nordling@yahoo.se eller telefon 070-173 08 56
Konsert och parentation hålls i Sabbatsbergs kyrka Parentationerna kommer
att inramas av musik framförd av hovsångerskorna Hillevi Martinpelto,
sopran, och Katarina Karnéus, mezzosopran, samt pianisten Majsan Dahling.
Efter detta samlas vi i Afasi-centers lokaler i intilliggande Klarahuset där vi får
ett glas mousserande vin och något litet att äta till som Sällskapet även i år
bjuder på.
Anmälan kan ske tidigast torsdagen den 9 november och senast tisdagen den
30 november till Agneta Hagerman genom e-post
agneta.hagerman@gmail.com eller SMS mobil 070-232 88 23.
Ingen avgift tas ut för detta samkväm.
Kyrkan har två ingångar. Officiell adress; Sabbatsbergsvägen 5 med infart från
Torsgatan. Adress för taxi är Eastmanvägen 36. Det finns två parkeringsrutor
för rörelsehindrade vid den entrén
Ansvarig klubbmästare
Agneta Hagerman agneta.hagerman@gmail.com 070-232 88 23
Kommunikationer Tunnelbana grön linje till Sankt Eriksplan uppgång Sankt
Eriksplan. Ta gångvägen in i Vasaparken i korsningen Odengatan - Torsgatan.
Väl uppe på kullen ta höger, följ vägen till kyrkans informationsskylt, ta höger
igen så kommer du till den trappfria entrén.
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Sällskapet Nya Idun
Sällskapet Nya Iduns ordförande är Lotty Nordling
e-post: lottynordling@yahoo.se mobil 0701 73 08 56.
Sällskapets adress är Sällskapet Nya Idun c/o Carola Bratt Östermalmsgatan
68E 114 50 Stockholm
e-post carola@brattekdahl.se mobil 0708 60 54 08
Sällskapets organisationsnummer är 80 2002- 4959.
Hemsidan: www.nyaidun.se lösenordet är idunes2014
Webbmaster: Anna Strååt e-post annastraat1@gmail.com. Glöm inte att
skicka in intressanta uppgifter till hemsidan för att publiceras under Publikt
Nästa programblad kommer under hösten 2021.
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