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Ordföranden har ordet:
Kära vänner,
Äntligen har vi nu under hösten kunnat träffas igen inomhus och under vanliga former.
Eftersom vi inte har haft samkväm under pandemin har vi sparat pengar och därför kunnat
göra höstens samkväm avgiftsfria. Det har varit en glädje!
Under våren 2022 får vi återgå till den tidigare ordningen och ta betalt, men ändå kunna
subventionera en hel del. I nämnden har vi diskuterat och bestämt att vi ska försöka
förenkla verksamheten så mycket som möjligt och därmed spara pengar och kraft från
nämnden. Till det hör bland annat att ni som har e-postadresser även fortsättningsvis
kommer att få programbladen digitalt. Men vi har också sagt att vi ska försöka dra ned på
nivån på våra måltider för att hålla kostnaderna nere. Det blir även det under en
försöksperiod för att hitta en bra modell. Februarisamkvämet innebär också ett försök att
administrativt förenkla för sällskapet på så sätt att var och en själv får betala för sin egen
mat och dryck på plats direkt till caféet ”Under Kastanjen”.
Vi är glada om vi får era reaktioner, både de som är positiva och de som är negativa. Allt
för att vi ska kunna göra det så bra som möjligt.
Nu närmast står julfesten före. Det ska bli härligt att åter få ses under festliga former på
Odd Fellow. Smittspridningen är inte över, så därför har vi tyvärr fått införa en del
begränsningar som framgår av programpresentationen. Jag hoppas att ni alla förstår
behovet av dessa begränsningar, men att det inte avhåller er som är fullvaccinerade från att
komma. Ämnet om kvinnlig rösträtt och den kvinnliga rösten är ju både aktuellt och
intressant. God mat och fin musik blir det ju också.
Jag hoppas att alla som har förslag på nya medlemmar i sällskapet har skickat in dem till
Carola Bratt. Än finns lite tid kvar, sista dag är den 30 november. Invalsblankett finns på
hemsidan.
Det är också dags att betala årsavgiften om 300 kr för år 2022. Ni som får detta med e-post
kan göra en internetbetalning direkt till vårt huvudkonto på Plusgirot med nr 8 39 95 - 1.
De som inte har e-post får ett brev med detta programblad och en inbetalningsavi. Men det
kan ni läsa mer om längre fram i detta programblad.
Med detta vill jag önska er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt och även bättre år!
Lotty Nordling
ordförande
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Samkvämsrapporter på hemsidan
Har du missat ett samkväm så kan du läsa en trevlig rapport på Nya Iduns hemsidas
medlemssidor. Medlemssidorna innehåller också programblad, nämndledamöter,
årsredovisning, invalsblankett och stadgar.

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.

Dags att betala medlemsavgiften för 2022 på 300 kr
Sista inbetalningsdag är den 31 januari 2022.
Observera att årsavgiftskontot, plusgiro 8 39 95-1, inte är det samma som
samkvämskontot!
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Programpunkter
Välkomna till årets julfest söndagen den 9 januari 2022 kl. 17.00 på Odd
Fellow vid Kungsträdgården
Årets julfest hålls även i år i Odd Fellows stiliga lokaler på Västra Trädgårdsgatan 11 A.
Julfestens tema är den kvinnliga rösträtten och den kvinnliga rösten. Barbro Hedvall
kommer att berätta om den kvinnliga rösträtten 100 år, vad den är och vad den blev.
Barbro Hedvall är historiker och skribent. Hon har bland annat skrivit boken Vår
rättmätiga plats: om kvinnornas kamp för rösträtt. EwaMaria Roos kommer att tala om
Korsettrösten, och hon avslutar med ett musikaliskt inslag tillsammans med pianisten och
kompositören Elise Einarsdotter. EwaMaria Roos är logonom och f.d. skådespelare och
arbetar bland annat som röstpedagog på Dramaten. (Mer information om dem finns på
www.mistralmusic.com respektive www.ewamariaroos.se).
Vi inleder som vanligt kvällen med mingel, från kl. 17, med ett glas mousserande i galleriet
i övre hallen. Hiss finns. Kl. 18 går vi ner till den festligt dukade matsalen. Väl till bords får
vi lyssna till julmusik framförd av Elise Einarsdotter.
Mellan rätterna kommer Barbro Hedvall och EwaMaria Roos att framföra sina anföranden.
Som avslutning på middagen sjunger en liten utvald elitkör några julsånger på behörigt
avstånd från varandra och oss.
Vi serveras en förrätt bestående av laxröra med pepparrot på kavring. Huvudrätt blir
ugnsbakad torsk med champagnevelouté, bön/spenatsallad och sikromsolja. Därefter
serveras en liten god kaka och kaffe. Ett litet glas vin serveras till förrätten och ett glas vin –
rött eller vitt – till huvudrätten. Ytterligare glas kan köpas i baren.
Begränsningar
På grund av smittorisken har nämnden beslutat att
• vi inte får bjuda med en gästande syster
• vi bara välkomnar de som är fullt vaccinerade och som kan styrka det med
vaccinationsbevis
• Nya Iduns elitkör (bestående av alla) får ta paus även i år.
Anmälan:
Anmälan görs genom att sätta in 650 kr (subventionerat pris) tidigast den 10 december och
senast den 28 december på Nya Iduns samkvämskonto Plusgiro 46 66 44 – 2. Ange ditt
namn och datum för samkvämet. Frågor om anmälan, betalning, återbud m.m. ställs till
lottynordling@yahoo.se alternativt SMS eller telefon 070 173 08 56.
Kommunikationer:
Närmaste T-bana (blå linje) Kungsträdgården. Flera bussar och spårvagn 7 stannar vid
olika platser vid Kungsträdgården.
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Ansvariga klubbmästare för julfesten:
Iwa Boman, 070 818 08 42, Birgitta Evengård, 070 234 98 20 och Margaretha Mellner,
070 278 78 06. Ring någon av dessa om du upptäcker i sista stund att du inte kan komma.
Annars står vi och väntar.

Välkomna torsdagen den 17 februari kl. 18 till Judiska museet
”Om en minoritet för en majoritet” guidning i det nya judiska museet
Fanny Sachs, arkitekt och väl bevandrad i museets och judarnas historia, kommer att guida
oss i det nya judiska museet på Själagårdsgatan i Gamla Stan.
Museet invigdes den 6 juni 2019 i renoverade lokaler i huset där en av Sveriges tidigaste
synagogor låg. Här vill man visa judiskt liv i Sverige och hur den judiska folkgruppen tog
sig fram i det svenska samhället. Det handlar om judisk tankevärld, om den judiska
praktiken och om svensk historia. Om en minoritet för en majoritet är ett av museets
motton.
Museet skapades 1987 av Viola och Aaron Neumann och har tidigare legat i Frihamnen
och på Hälsingegatan. 1795 flyttade Judiska församlingen in i den tidigare
auktionskammaren på Själagårdsgatan 19.
Huset blev centrum för judiskt liv i Sverige under nästan ett sekel. Här inrättades en
synagoga och religionsskola, här bodde rabbinen, kantorn och kosherslaktaren. I källaren
fanns ett rituellt bad, en mikva, och i köket bakades matzebröd till pesach åt församlingens
medlemmar. Detta pågick till 1870 då man flyttade till den nuvarande synagogan på
Wahrendorffsgatan.
Efter att den judiska församlingen hade flyttat ut, har huset använts som sjömanskyrka,
polisstation och senast låg här ett arkitektkontor.
Marge arkitekter har nu med stor känslighet omformat det gamla 1600-talshuset till ett
vackert och modernt museum med allt vad det betyder av krav på tillgänglighet och
säkerhet. Under renoveringen hittades gamla väggmålningar från tiden då huset var
synagoga och några av dem har skrapats fram under många lager av färg.
Efter guidningen går vi över till caféet ”Under Kastanjen” där vi intar en gemensam måltid.
En varm skaldjursgryta kommer att serveras, pris 200 kr per person. Vegetariska alternativ
finns – ange önskemål om detta när du anmäler närvaro. Ingen avgift tas ut för det guidade
besöket på museet. Däremot får var och en på plats betala för sin mat och dryck.
Anmälan kan ske tidigast 10 januari och senast måndagen den 7 februari 2022 till Britt
Östlund genom e-post: brittsweden@gmail.com eller SMS på mobiltelefon: 070 918 40 73.
Antalet deltagare är begränsat till 25 personer.
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Ansvariga klubbmästare för Judiska museet:
Britt Östlund brittsweden@gmail.com

070 918 40 73

Eva Nikell

072 199 85 00

eva.nikell2@gmail.com

Kommunikationer: Judiska museet ligger på Själagårdsgatan 19 i Gamla Stan Stockholm.
T-bana till station Gamla Stan. Buss 53 stannar vid Kornhamnstorg, varifrån det är ca
250 m till museet och något kortare än från tunnelbanan. För dig som åker färdtjänst är
adresserna Själagårdsgatan 19. Parkeringsmöjligheterna är begränsade i närheten av
museet.

Publikt
Britt Dahlström berättar om Kronprinsessan Margareta- Daisy på Vallentuna bibliotek
lördagen den 22 januari kl. 14.00. Fri entré. Kronprinsessan Margareta var idunes och
ställde ut sin konst hos oss.
Tåg med Roslagsbanan till Vallentuna från Östra station tar 25 min. Bilparkering är fri i tre
timmar.

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 våren 2022.
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