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Ordföranden har ordet: 

Kära vänner, 

Nu har restriktionerna äntligen släppt och vi kan genomföra våra samkväm. Det ska bli 
härligt. Men, smittan finns fortfarande vilket manar till fortsatt försiktighet. Vi begränsar 
därför våra samkväm när det gäller deltagarantalet i vår, dock på en ganska hög nivå. Vi 
kommer därför inte heller ha något mingel inomhus på Kristinehovs malmgård, som vi 
brukar ha haft. Men vi kommer att ses, vilket är det viktigaste och roligaste. 

I detta programblad kan ni se vårens program i mars, april då det är årsmöte, och maj. 
Eftersom vi på grund av alla inställda samkväm och vissa andra besparingar har en mycket 
god ekonomi så kommer samkvämen i mars och april att vara gratis. Välkomna!  

I maj ska vi genomföra det flera gånger inställda samkvämet om Ellen Key till vilket vi har 
kvarvarande anmälda som redan under våren 2020 betalat in en samkvämsavgift om 295 kr. 
Det finns bara ytterst få platser kvar, så därför har vi en särskild ordning för anmälan. Läs 
noga framme i bladet! 

Nämnden har nyligen förrättat inval av nya medlemmar. Det var många mycket meriterade 
och även på andra sätt lämpliga kvinnor som hade föreslagit och som valdes in. Nu hoppas 
vi att de också kommer att vilja bli medlemmar i vårt illustra sällskap. Om det får ni veta 
mera i nästa programblad. 

Vi fick ju tyvärr ställa in julfesten i år. Men i stället kommer vi att ha en höstfest eller 
närmare bestämt en röstfest den 11 september på självaste valdagen, då vi förhoppningsvis 
lagt våra röster. Vi kommer att vara på Odd Fellow och ha samma program som planerades 
till julfesten med Barbro Hedvall som ska prata om den kvinnliga rösträtten och EwaMaria 
Roos om den kvinnliga rösten. Därtill kommer vi att få höra Hillevi Martinpelto sjunga 
romanser ackompanjerad av Eva Karpe på flygel. Hoppas att så många som möjligt kan 
komma – vi slutar festen i så god tid att alla kommer att hinna hem till valvakan. Mer om 
festen kommer i nästa programblad. 

Nu ser vi fram mot mer normala tider och att vi kommer att kunna umgås som vanligt. Njut 
av den annalkande våren! 

 

Lotty Nordling           
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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. 

 

 

 

 

 

Har du kommit ihåg att betala medlemsavgiften för 2022 på 300 kr? Om inte, sätt in 
beloppet på plusgiro 8 39 95-1  
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Programpunkter  
 
 

Välkomna till Kristinehovs malmgård torsdagen den 24 mars kl. 18.00  

”NÄR IMMUNSYSTEMET INTE GÖR SOM DET SKA” 

Anna Fogdell-Hahn docent i immunologi vid Karolinska Institutet och ledare för en 
forskargrupp i klinisk neuroimmunologi, tar oss med in i högaktuella frågor om oönskade 
effekter av immunförsvaret och problemen med nya ”biologiska läkemedel”. 

De senaste tjugo åren har det kommit en rad nya så kallade ”biologiska läkemedel” som 
kan lindra och bromsa kroniska inflammationer vid autoimmuna sjukdomar som multipel 
skleros (MS) och reumatoid artrit (RA), där immunsystemet vänt sig mot kroppens egen 
vävnad och bryter ner våra organ. Vi vet fortfarande inte varför detta sker men de nya 
biologiska läkemedlen kan vara något på spåren. Ett problem är att de kan ge upphov till en 
oönskad immunologisk reaktion, vilket leder till att immunsystemet riktar sig mot 
läkemedlet och blockerar den önskade effekten av behandlingen. Detta kallas för 
läkemedlets ”immunogenicitet”. Läkemedelsindustrin lägger ner enorma resurser för att 
minska immunogeniciteten. Vad som saknas idag är ett effektivt sätt att också hantera 
denna problematik i hälso- och sjukvården. 

Efter föredraget serveras grillad varm kycklingfilé med rostade varma rotfrukter och 
grönsaker som serveras med en skogssvampsås och bröd och smör. Till detta får vi ett par 
glas vin. Kaffe med en chokladbit. 

Ingen avgift tas ut för detta samkväm. Deltagarantalet är begränsat till 50 personer. 

Anmälan sker tidigast den 2 mars och senast den 17 mars till Lotty Nordling genom 
mejl lottynordling@yahoo.se eller SMS 070 173 08 56. Ange ditt namn och datum för 
samkvämet. Frågor ställs till någon av klubbmästarna. 

Ansvariga klubbmästare: 

Birgitta Evengård, birgitta.evengard@gmail.com, 070 234 98 20 
Elin Claeson Hirschfeldt, elin.claeson@sr.se, 076 876 18 02 
 
Kommunikationer: Kristinehovs malmgård ligger på Kristinehovsgatan 2. T-bana: Röd 
linje till Hornstull, uppgång Högalidsparken/Hornsbruksgatan. Ta vänster till Varvsgatan. 
Buss 4 hållplats Varvsgatan, buss 66 hållplats Högalidskyrkan. 
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Välkomna till årsmöte onsdagen den 20 april på Kristinehovs malmgård 
klockan 17.30 (obs tiden!) 

Kvällen inleds med årsmötesförhandlingarna. 

Dagordning för årsmöte med Sällskapet Nya Idun 2022 

• Mötets stadgeenliga utlysande 
• Fastställande av dagordning 
• Val av ordförande vid årsmötet 
• Val av sekreterare vid årsmötet 
• Val av två protokollsjusterare 
• Framläggande av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt 

revisionsberättelse 
• Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
• Dispositioner av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
• Fråga om ansvarsfrihet för nämnden  
• Val av ledamöter av nämnden  
• Val av nämndens ordförande  
• Val av två revisorer och revisorssuppleant 
• Val av tre ledamöter av valberedningen 
• Fastställande av budget 
• Fastställande av årsavgift 
• Övriga ärenden  
 

Valberedning: Carola Almqvist sammankallande, Marie Hafström och Suzanne Unge 
Sörling. 

Efter årsmötesförhandlingarna serveras en vårbuffé, vin, vatten samt kaffe och kaka.  
 
Sedan får vi lyssna till Anna Ekström som pratar över ämnet  
 
”VÄGEN TILLBAKA TILL EN SKOLA MED KUNSKAPSRESULTAT OCH 
JÄMLIKHET I VÄRLDSKLASS”  

Förutom att vara idunes är utbildningsminister Anna Ekström jurist, ämbetsman och 
socialdemokratisk politiker. Anna har ett otroligt imponerande CV. Hon har varit 
statssekreterare i näringsdepartementet, ordförande i SACO och generaldirektör för 
Skolverket innan hon blev gymnasie- och kunskapslyftsminister i Stefan Löfvéns första 
regering. Sedan den 21 januari 2019 är hon utbildningsminister. Anna är också riddare av 
franska Hederslegionen och ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien och hon har bland 
annat suttit i styrelserna för Uppsala och Linköpings universitet, i den senare som 
ordförande.  
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Deltagandet i årsmötet, supén och samkvämet är gratis. Deltagarantalet till supén och 
samkvämet är begränsat till 50 personer. 
 
Anmälan till årsmötet, supén och samkvämet sker tidigast den 28 mars och senast den 
12 april genom mejl eller SMS till Lotty Nordling, lottynordling@yahoo.se  
eller 070 173 08 56. Ange ditt namn och datum för samkvämet. Frågor ställs till någon av 
klubbmästarna. 
 
Ansvariga klubbmästare: 

Iwa Boman iboman@scenvind.se, 070-818 08 42 
Catherine von Heidenstam catherinevonheidenstam@gmail.com, 076-815 57 00 
 
 
Kommunikationer: Kristinehovs malmgård ligger på Kristinehovsgatan 2. T-bana Röd 
linje till Hornstull, uppgång Högalidsparken/Hornsbruksgatan. Ta vänster till Varvsgatan. 
Buss 4 hållplats Varvsgatan, buss 66 hållplats Högalidskyrkan. 

 

 

 

Kristinehovs malmgård uppförd 1790 
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Välkommen till Kristinehovs malmgård torsdagen den 5 maj kl. 18.00 

”FRÅN FEMINISM TILL VACKRARE VARDAG OCH DRÖMMEN OM ETT 
BÄTTRE SAMHÄLLE” 

Vi får lyssna lyssna till ett samtal om Ellen Key, Från feminism till vackrare vardag och 
drömmen om ett bättre samhälle. Samtal mellan Claudia Lindén och Ingela Bendt, som 
också� visar bilder från Ellen Keys Strand. Ellen Key var en av grundarna av Nya Idun 
liksom nätverket Tolfterna. Hon var en mångsysslare, debatterade, höll föredrag, hade 
nytänkande skola med Anna Whitlock och skrev böcker bl.a. Barnets århundrade. Hon lät 
bygga Strand vid Vätterns strand 1910.  

Claudia Lindén professor i litteratur på Södertörn, har doktorerat med Om kärlek- litteratur, 
sexualitet och politik hos Ellen Key. Ingela Bendt författare och journalist har gjort boken 
(text och bild) ”Ett hem för själen” om Ellen Keys Strand. Ingela gör också ”Ellen Key 
säger” på Facebook, med citat av Ellen Key.  

Efter samtalet serveras vi kall inkokt lax med sauce verte, nypotatis, sallad, smör, bröd, vin 
vatten, kaffe och en chokladbit. 

Anmälan: Samkvämet är redan fullt med de som står kvar med sina anmälningar sedan 
första gången. Det kan uppstå plats om någon får förhinder. Därför kan man anmäla sig på 
väntelista. För de som är intresserade att stå på väntelistan gäller att anmälan ska ske 
tidigast den 18 april och senast den 29 april genom mejl eller SMS till Lotty Nordling, 
lottynordling@yahoo.se eller 070 173 08 56. OBS! Den som anmäler sig tidigare än den 18 
april kommer att hamna sist i kön. De första som anmäler sig den 18 april eller därefter får 
de platser som kan bli tillgängliga. Besked om det och detaljer i övrigt kommer att lämnas 
dem i särskild ordning. 

Ansvariga klubbmästare: 

Catherine von Heidenstam catherinevonheidenstam@gmail.com 076-815 57 00 
Ewa Stackelberg ewa.stackelberg@gmail.com 070-576 03 62 
	

Kommunikationer: Kristinehovs malmgård ligger på Kristinehovsgatan 2. T-bana: Röd 
linje till Hornstull, uppgång Högalidsparken/Hornsbruksgatan. Ta vänster till Varvsgatan. 
Buss 4 hållplats Varvsgatan, buss 66 hållplats Högalidskyrkan. 
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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 våren 2022.  


