
 
 
Nya Idun Medlemsbrev 2022:1. 
 
 
 
Kära vänner, 
 
Ni undrar säkert vad som händer i vår med Nya Iduns samkväm. För att stilla er undran kan 
jag berätta att vi har färdiga planer för hela våren, men att vi inte vill gå ut med programblad 
och inbjudan förrän vi vet med någorlunda säkerhet att restriktionerna är hävda. Mycket talar 
för att så kommer att vara fallet ganska snart. Men vi väntar och ser att det också blir så. 
 
Så här ser det ut, om ni redan nu vill boka datum i era kalendrar! 
 
Den 24 mars har vi samkväm med Anna Fogdell Hahn som talar över ämnet "När 
immunsystemet inte gör som det ska". 
 
Den 20 april har vi årsmöte med efterföljande samkväm med Anna Ekström som talar över 
ämnet "Vägen tillbaka till en skola med kunskapsresultat och jämlikhet i världsklass". 
 
Den 5 maj genomför vi ett flera gånger inställt samkväm där Claudia Lindén och Ingela 
Bendt samtalar om Ellen Key med temat "Från feminism till vackrare vardag och drömmen 
om ett bättre samhälle". Som det nu ser ut är det samkvämet i princip fulltecknat med de som 
har stått kvar med sina anmälningsavgifter (295 kr) från första gången det skulle ha 
hållits den 12 mars 2020. Vi får se hur många som kommer nu och hur många platser som blir 
lediga. 
 
För alla tre samkvämen har vi bokat Kristinehovs malmgård.  
 
Därutöver planerar vi tillsammans med vår manliga motsvarighet, Sällskapet Idun, ett 
gemensamt mingel med musikaliska inslag på Konstnärshuset en eftermiddag i vår. Datum är 
ännu inte bestämt. 
 
Med vänlig hälsning  
Lotty Nordling 
 
 
 
Bästa Iduneser, 
 
Nya Iduns Matrikel 2022 är under arbete och ska komma ut under våren 2022. Jag vill därför 
be er om ni vet att ni ändrat adress, telefon eller andra uppgifter de senaste månaderna skicka 
dem till mig. carola@brattekdahl.se.  
Ni som får detta med brev med posten kan ringa 0708 605408 eller skriva till Carola Bratt 
Östermalmsgatan 68E 114 50 Sthlm. 
 
Då det är fler medlemmar som inte betalat avgift för år 2022 vill jag påminna er om denna.  
Årsavgift 300:— PG 839 95-1 
 
Vänligast 
Carola Bratt 
 


