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Ordföranden har ordet
Kära vänner,
Vi har nu avslutat vårterminen med att genomföra planerade samkväm i mars, april och
maj. I april då vi hade vårt årsmöte kunde vi äntligen lyssna till Anna Ekström, vår
utbildningsminister. Första gången vi skulle ha lyssnat till henne var vid det planerade
årsmötet år 2020, som vi på grund av pandemin var tvungna att ställa in. Vid samkvämet i
maj kunde vi också äntligen höra samtalet mellan Ingela Bendt och Claudia Lindén om
Ellen Key, som ursprungligen var planerat till mars 2020 och som också på grund av
pandemin ställdes in både då och år 2021.
I maj kunde vi även äntligen genomföra den två gånger tidigare inställda utflykten till Ellen
Keys Strand på Omberg vid Vättern och Heliga Birgittas klostermuseum i Vadstena med
övernattning på olika ställen. De flesta kunde bo på klassiska Ombergs turisthotell där
samtliga också första dagen intog en läcker femrätters middag. Det blev en enormt lyckad
utflykt och om den kan ni bland annat läsa på Nya Iduns Facebook-sida. En rapport
kommer som vanligt också på vår hemsida.
I början av juni hade vi ett gemensamt mingel tillsammans med herrarna i Sällskapet Idun
på Konstnärshuset där det bjöds på fantastiskt fin musikalisk underhållning. Det var första
gången vi hade en aktivitet tillsammans. Det blev en rolig tillställning som kan tåla
upprepning. En rapport från denna tillställning kommer också på vår hemsida.
I detta programblad presenterar vi höstens tre första samkväm. I september på självaste
valdagen har vi, som tidigare har aviserats, en höst- och röstfest med i princip samma
program som den inställda julfesten i år. I oktober får vi lyssna till den nyinvalda
medlemmen Lisa Öberg som kommer att tala om Karolina Widerström, Sveriges första
kvinnliga läkare som också var socialt och politiskt engagerad. Karolina Widerström var
idunes, invald år 1886! I november slutligen gör vi en dagsutflykt till Wendela Hebbes hus
i Södertälje, där Ami Lönnroth tar emot och berättar om Wendela Hebbe och hennes hus.
I december, närmare bestämt torsdagen den 8 december, har vi parentationer som vanligt i
Sabbatsbergs kyrka med efterföljande samling med ett glas bubbel och snacks e.d.. Och så
kommer vi förstås också att ha en julfest, som i år hålls den 8 januari 2023 på Odd Fellow.
Spara datumen!
Nu en tråkig nyhet. Vi har ju anlitat Fredrikshovs catering på Kristinehov som har levererat
god mat och service och skött dukning, disk och städning till ett bra pris. Som andra i
branschen har Fredrikshov efter pandemin problem med personal, som kostar kolossalt
mycket mer nu förutom kostnadsökningarna på maten. Fredrikshovs pris har nästan
fördubblats och det klarar vi inte tillsammans med lokalkostnaden, om vi trots kraftig
subvention ska hålla en samkvämsavgift som inte överstiger 300 kr alltför mycket. Vi får
nog gå ned i standard när det gäller maten och i övrigt inventerar vi för fullt andra
möjligheter inför våren. Självklart är vi mycket tacksamma för tips och förslag. Tills vi ses
i höst vill jag önska er alla en skön, rolig och uppfriskande sommar!
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.

Matrikel 2022 uppgifter som tillkommit
Désirée Edmar
e-post: desiree.edmar@outlook.com
Christina Engfeldt
titel: f.d. kommunikationsdirektör FAO
Margareta Franzén
mobil: 070 637 27 57, e-post: margareta.franzen@gmail.com
Elizabeth Hatz
mobil: 070 144 76 11
Inger Ridderstrand-Linderoth e-post: inger.r.linderoth@gmail.com
Ellen Nisbeth
e-post: ellen@ellennisbeth.com
Kristina Adolphson
mobil: 070 294 37 71
Har du ändrat e-post eller mobil så skicka uppgifterna med e-post: carola@brattekdahl.se

Påminnelse årsavgiften 2022
Det är tyvärr fortfarande många som ännu inte har betalat årsavgiften. Vi ber därför alla de
som ännu inte betalat avgiften att snarast sätta in 300 kr på plusgirokonto nr 8 39 95 -1.
Om ni är osäkra på om ni har betalat kan ni fråga Katrin Gramenius, per e-post:
katrin.gramenius@gmail.com. Om ni inte snarast betalar årsavgiften kommer vi att till var
och en som inte har betalat att skicka en påminnelse. Låt oss slippa det! Obs! att Swish inte
ska användas.
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Programpunkter

Välkomna till höst-röstfest söndagen den 11 september 2022 kl. 17.00
på Odd Fellow vid Kungsträdgården
Eftersom vi på grund av pandemin gick miste om julfesten i början av året, inbjuder vi till
en höstfest på valdagen söndagen den 11 september. Liksom senaste årens julfester hålls
den i Odd Fellows stiliga lokaler på Västra Trädgårdsgatan 11 A, och till detta festliga
samkväm ges tillfälle att bjuda med en gästande syster.
Temat för kvällen 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, och hon har bland annat skrivit boken
”Vår rättmätiga plats: om kvinnornas kamp för rösträtt”.
EwaMaria Roos kommer att tala om Korsettrösten. EwaMaria Roos är logonom och f.d.
skådespelare, och hon arbetar bland annat som röstpedagog på Dramaten.
Föredragen inramas av att Hillevi Martinpelto och Eva Karpe framför romanser av
svenska, kvinnliga tonsättare, som var verksamma vid tiden kring förra sekelskiftet. De
flesta av dem var för övrigt iduneser. Sopranen Hillevi Martinpelto är hovsångerska och
verksam som opera- och konsertsångerska. Pianisten Eva Karpe arbetar även som organist
och körledare.
Vi inleder med mingel från kl. 17, då ett glas mousserande serveras i galleriet i övre hallen.
Hiss finns. Kl.18 går vi ner till den festligt dukade matsalen. Väl till bords får vi lyssna till
ett knippe romanser framförda av Hillevi Martinpelto och Eva Karpe.
Mellan rätterna håller Barbro Hedvall och EwaMaria Roos sina anföranden. Middagen
avslutas med att Hillevi Martinpelto och Eva Karpe bjuder på ännu några romanser.
Vi serveras en förrätt bestående av laxröra med pepparrot på kavring. Huvudrätten består
av ugnsbakad torsk med champagnevelouté, bön-/spenatsallad och sikromsolja. Till kaffet
får vi en god kaka. Ett litet glas vin serveras till förrätten och ett glas vin – rött eller vitt –
till huvudrätten. Ytterligare glas kan köpas i baren.
Anmälan
Anmälan sker genom att sätta in 650 kr (subventionerat pris för iduneser) och 850 kr för
gäst tidigast den 15 augusti 2022 och senast den 2 september 2022 på Nya Iduns
samkvämskonto Plusgiro 46 66 44–2. Ange ditt namn och i förekommande fall namnet på
din gäst samt datum för samkvämet.
Frågor om anmälan, betalning, platstillgång och återbud ställs till lottynordling@yahoo.se
alternativt SMS eller mobil 070 173 08 56. Övriga frågor ställs till någon av
klubbmästarna, se nedan.
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Ansvariga klubbmästare för höst-röstfesten
Iwa Boman,
Birgitta Evengård,
Christina Tobeck,

070-818 08 42,
070-234 98 20
070-862 52 56.

Ring någon av dessa om du i sista stund upptäcker att du inte kan komma. Annars står vi
och väntar förgäves.
Kommunikationer
Närmaste T-bana (blå linje) station Kungsträdgården. Flera bussar och spårvagn 7 stannar
vid olika platser vid Kungsträdgården.
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Välkomna till Odd Fellow vid Kungsträdgården onsdagen den 19 oktober
kl. 18.00
En Qvinna läkare!
Lisa Öberg, docent i historia, Stockholms universitet, kommer att berätta för oss om
Karolina Widerström (1856-1949), Sveriges första kvinnliga läkare. Hon anlände, 16-årig,
från Helsingborg till Stockholm för att utbilda sig till sjukgymnast och gymnastiklärare. Då
vaknade drömmen att bli läkare. I brist på egen kassa hittade hon ett sätt att skaffa gratis
gymnasieutbildning och tog studenten med idel stora A i betyget. Därefter började hon
studera medicin och tog läkarexamen 1888.
Hennes läkarmottagning i Klarakvarteren blev en succé. Många kvinnor som skämts att
rådfråga en manlig läkare kunde nu få hjälp av en skicklig och stödjande medsyster. I det
offentliga blev Karolina Widerström snart ett känt namn, men omdebatterat. Hon stred mot
den reglementerade prostitutionen och för sexuell upplysning. Medlemskapet i Nya Idun
var en källa till ny kunskap och mycket glädje för Karolina Widerström, som kom att leda
flera feministiska nätverk, i och utanför Nya Idun.
Biografin ”En Qvinna läkare – Doktor Karolina Widerström” kommer att finnas till
försäljning.

Efter föredraget serveras en varmrätt bestående av ugnsbakad regnbåge med hummersås
och potatisduchesse, ett glas vin, kaffe och kaka. De som vill komma lite tidigare till Odd
Fellow, kan gärna göra det och ta ett glas vin e.d. i baren på egen bekostnad.
Anmälan
till detta samkväm sker tidigast den 28 september och senast den 12 oktober och görs
genom att sätta in 310 kr på Nya Iduns samkvämskonto Plusgiro 46 66 44-2. Ange ditt
namn och datum för samkvämet.
Ansvariga klubbmästare
Margaretha Mellner
e-post: margaretha.mellner@gmail.com, mobil 070 278 78 06
Magna Andreen Sachs
e-post: magna@telia.com, mobil 070 799 48 18
Kommunikationer
Närmaste T-bana (blå linje) Kungsträdgården. Flera bussar samt spårvagn 7 stannar på
olika platser vid Kungsträdgården.
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Välkomna på lördagsutflykt till Wendela Hebbes hus i Södertälje lördagen
den 19 november klockan 11.30
Wendela Hebbe var Sveriges första kontraktsanställda kvinnliga journalist. På somrarna
från år 1863 till 1888 bodde hon i Södertälje. Hennes sommarhus har räddats av föreningen
Wendelas vänner, vars ordförande till alldeles nyligen var Ami Lönnroth. Det är också Ami
Lönnroth som tar emot oss och som kommer att berätta om Wendela och huset, som nu är
ett museum.
Vi samlas i huset kl. 11.30 då Ami kommer att berätta övergripande om Wendela och
huset. Därefter får vi dela upp oss i två grupper och Ami guidar oss, en grupp i taget,
genom museet. Kl. 13 äter vi en gemensam lunch i den restaurang som finns i huset och får
en god vegetarisk rätt, vatten eller lättöl samt kaffe.
Anmälan
Du anmäler dig genom att sätta in samkvämsavgiften om 300 kr på Nya Iduns
samkvämskonto, Plusgiro 46 66 44-2 tidigast den 31 oktober och senast den 11
november 2022. Avgiften inkluderar entréavgift till museet och lunchen. Glöm inte att
ange ditt namn och datum för samkvämet/utflykten. Antalet deltagare är begränsat till 30.
Ansvarig klubbmästare
Maria Schottenius, e-post: maria@schottenius.se, mobil 070-620 11 20.
Kommunikationer
Wendela Hebbes hus ligger på Vettersgatan 4 i Södertälje. Kommunalt åker man pendeltåg
från Stockholm till slutstationen Södertälje Centrum. Från Stockholms City avgår ett
passande tåg med nr 41 från spår 3 kl. 10.09 (som SL:s tidtabell ser ut nu). Från Södertälje
Centrum promenerar vi till Wendela Hebbes hus, en promenad i sakta mak som tar ca 20
min. Man kan naturligtvis också köra bil hela vägen. Betalparkering finns i närheten.
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Kommande program
Parentationer över avlidna systrar med konsert kommer att hållas som vanligt i
Sabbatsbergs kyrka torsdagen den 8 december 2022. Därefter samlas vi i en lokal i
närheten och tar ett glas och något litet att äta. Som vanligt kommer vi inte att ta ut någon
avgift för detta.
1922 års julfest hålls söndagen den 8 januari 2023 som vanligt hos Odd Fellow.
Det blir något intressant att lyssna till av Mischa Billing och något musikaliskt att njuta av.
Närmare detaljer kommer i nästa programblad!

Sällskapet Nya Idun
Sällskapet Nya Iduns ordförande
Lotty Nordling e-post: lottynordling@yahoo.se mobil 0701 73 08 56.

Sällskapets adress
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 802002-4959.
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 2022.
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