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Ordföranden har ordet  

 

Kära vänner 

Nu har halva hösten snart gått och vi har hunnit med två samkväm, som båda två blivit av 
och varit välbesökta! Lyckade och intressanta på alla vis har de också varit. 

Vi får hoppas att resterande två samkväm också kan genomföras, utan att hindras av någon 
pandemi e.d. Nu grasserar visserligen höstförkylningar och förr eller senare blir man 
smittad. Men pandemi blir det förhoppningsvis inte igen! 

Närmast för dörren står nu utflykten till Wendela Hebbes hus i Södertälje lördagen den 19 
november. En påminnelse om den utflykten finns i detta programblad. 

Parentationen, som ursprungligen var planerad till den 8:e december kan tyvärr inte 
genomföras då eller i Sabbatsbergs kyrka, som var förutskickat. I stället hålls parentation 
med konsert i Oscarshemmet på Gärdet torsdagen den 1:a december. Inbjudan till denna 
finner ni i detta programblad. 

Vi går nu in i november och den sista dagen i den månaden är också sista dagen för förslag 
till inval i sällskapet. Invalsblankett hittar ni på hemsidan. I nämnden är vi mycket glada 
över de många fina förslag som vi har fått se senaste åren. Dessutom har alla som 
föreslagits blivit invalda! Det vittnar om att de förslag vi har fått har varit utmärkta och om 
nämndens öppna, omsorgsfulla och inte minst idunesiska sinnelag vid invalen. Sedan har 
det hänt att alla som valts in kanske inte har önskat eller kunnat komma med som 
medlemmar på grund av tidsbrist eller andra liknande goda skäl. 

Här vill jag också passa på att tacka nämndens alla ledamöter för det härliga samarbete de 
bjuder på, liksom deras positiva inställning, deras kreativitet och beredvillighet att ta på sig 
uppgifter. Det är en stor glädje och förmån att få leda en sådan nämnd!  

I nämnden har vi också bestämt att vi vid samkvämen ska försöka engagera de nyinvalda 
som talare så tidigt som möjligt, så att de får en uppfattning om vår verksamhet i praktiken. 
Vi är också angelägna att de kommer till våra samkväm och då är vi tacksamma om även ni 
kan locka de som valts in och som ni kanske känner. 

I nästa programblad kommer inbjudan till julfesten som kommer att hållas i Odd Fellow´s 
lokaler den 8 januari 2023. Som talare har vi sommelière Mischa Billing, som valdes in i 
år. Sång och musik blir det också som vanligt! Inbjudan kommer i samma programblad 
som inbjudan till februarisamkvämet som hålls den 8 februari med Barbro Westerholm som 
talare. 

Väl mött på de kommande samkvämen! 

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/ändrats 

Andrea Ydring mobil 070-279 55 56   

Karin Strömbäck öron, näs och halsläkare   

Beth Laurin  Hornsg.139, 117 28 Sthlm   

Helen Rosing  helen.rosing@outlook.com   

Anna Kyhlberg-Boström f.d.chef Kungl.Operans musikbibliotek o arkiv  

Annika Levin  annika@nobelweeklights.se  

Barbro Hedvall Drachmannsgatan 20 168 49 Bromma, mobil 070-637 27 57  

Birgitta Svendén birgitta.svenden@gmail.com  

Petra Lindvall  petra.j.lindvall@gmail.com    

Maria Schottenius fil.dr litteraturkritiker, stryk tfn 08 ….     

Barbro Westerholm Barbro.Westerholm@spfseniorerna.se 

	 	 
 
Har du ändrat e-post eller mobil så skicka uppgifterna med e-post: carola@brattekdahl.se 
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Här en påminnelse, om utflykten den 19 november, från Programblad 2022/2 
 
 
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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Programpunkter  
 
 
Välkomna till årets sista samkväm torsdagen den 1 december 2022 kl. 18 i 
Oscarshemmet, Rigagtan 1. Konsert med parentation.  

 

Parentation kommer att hållas av ordföranden över följande under året avlidna systrar 

Bildkonstnär Unn Magnussen Friberg  
Violinist Mona Nordin-Liljeqvist 
Chef för Dansmuseet Eva-Sofi Ernstell  
 
Känner du till ytterligare någon idunes som gått bort under året är vi tacksamma för besked 
till Lotty Nordling e-post lotty.nordling@yahoo.se eller telefon 070-173 08 56. 

Vid konserten medverkar en stråkkvartett bestående av Tale Olsson, Ingegerd Kierkegaard, 
Ann-Marie Lysell och Kajsa William-Olsson.  

Efter konserten bjuder sällskapet som vanligt på mousserande vin med matiga snittar.  

Anmälan  

om deltagande görs senast torsdagen den 24 november 2022 till Agneta Hagerman e-post 
på adress: agneta.hagerman@gmail.com eller genom SMS mobil 070 232 88 23.  

Ingen avgift tas ut för detta samkväm. 

Ansvarig klubbmästare  

Agneta Hagerman agneta.hagerman@gmail.com mobil 070-232 88 23 
 
Kommunikationer 

Oscarshemmet ligger på Rigagatan 1.  

T-bana linje 13 till Karlaplan och sedan bussarna 4 eller 72 från Valhallavägen som stannar 
vid hpl Banérgatan därefter ca 5 min promenad.  
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Kommande program 
Den 8 januari 2023 hålls Julfesten och som talare har vi sommelière Mischa Billing.  
Sång och musik blir det också som vanligt!  
Den 8 februari 2023 hålls februarisamkvämet med Barbro Westerholm som talare. 
 
Närmare detaljer kommer i nästa programblad.  
 
 
Publikt 
 
Nanna Stefania Hermansson har utkommit med boken Nordiska samtal 1944–1955 om 
systrarna Vera och Greta Oldbergs sammankomster i sitt hem i Gamla Stan i Stockholm för 
att främja nordiskt samarbete efter andra världskriget. Deltagarna från de nordiska länderna 
var dåtida eller blivande makthavare. En stiftelse bildades, som är knuten till Svenska 
Akademien. Hermansson, som var ledamot i stiftelsen, har i denna skrift beskrivit 
verksamheten och dess följder på ett sätt som inte gjorts tidigare. 
 
Lena Holger deltar i ett samtal i Bokförlaget Stolpes podd om Hilma af Klint och 
kvinnliga konstnärer runt sekelskiftet 1900. Se länk! 
https://poddtoppen.se/podcast/1589393217/stolpe-stories  
 
Catharina Grünbaum har tillsammans med Åke Lundqvist givit ut en bok om Alf 
Henrikson: Vägen genom H. Det är dels en levnadsbeskrivning och dels en del om 
Henriksons litterära verksamhet med analyser av hans texter. 
 
 
 
 
 
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. 


