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Ordföranden har ordet  

 

Kära vänner, 

Här kommer inbjudan till 2022 års julfest som traditionsenligt hålls efter både jul och nyår, 
närmare bestämt den 8 januari 2023. I likhet med de senaste åren avhåller vi festen i Odd 
Fellows fina lokaler på Västra Trädgårdsgatan. 
En nyhet nu är att programbladet bara innehåller inbjudan till julfesten och inte inbjudan 
till några andra samkväm. Vi gör det som ett försök för att se om vi slipper gå ut med en 
påminnelse inför samkvämet. Om inbjudan bara avser ett samkväm och den kommer lite 
närmare tidpunkten för samkvämet kanske den inte faller i glömska. Som det hittills har 
varit har det visat sig nödvändigt att påminna om samkväm i princip inför varje gång. Vi 
får se om denna ordning som vi nu prövar kommer att falla väl ut. 
Denna nya ordning hindrar dock inte att vi i programbladet med inbjudan också meddelar 
tidpunkt för kommande samkväm för att ni ska kunna anteckna det i kalendern. Ett avsnitt 
om Publikt ska också kunna vara med, i den mån det finns något att meddela där. 
Med dessa korta rader vill jag passa på att önska er alla en riktigt god jul, ett gott nytt år 
och inte minst ett tack för det år som gått! 
 
Lotty Nordling 

          

Fint besök på julfesten 1894 

Selma Lagerlöf hade för vana att på julloven kosta på sig en resa till Stockholm för att 
träffa gamla seminariekamrater. Hon brukade då bo hos idunesen Hildur Djurberg. Ni kan 
läsa mer om henne på hemsidan under Idunesen -vem var hon.  
Läsåret 1893-94 tjänstgjorde Selma Lagerlöf som lärare i Landskrona och reste som 
vanligt till Stockholm på jullovet. På nyåret blev hon bjuden på middag hos Ellen Key, som 
då var ordförande i Nya Idun. Ellen Key passade på att bjuda in Selma Lagerlöf till 
julfesten i januari. Selma Lagerlöf kom till festen och bidrog då till underhållningen genom 
att läsa sin dikt "Margareta Fredkulla".   
 
Text Barbro Waldenström 
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Välkomna till årets julfest söndagen den 8 januari 2023 kl 17.00 
på Odd Fellow vid Kungsträdgården 
 
Årets julfest hålls som vanligt i Odd Fellows stiliga lokaler på Västra Trädgårdsgatan 11 A.  

Vi inleder kvällen med mingel, från klockan 17.00, med ett glas mousserande i galleriet i 
den övre hallen. Hiss finns. Klockan 18.00 går vi ner till den festligt dukade matsalen. Väl 
till bords sjunger Nya Iduns Elitkör (dvs. alla) julsånger till pianoackompanjemang. 
Sjungandet kan komma att fortsätta under middagen. 

Vi serveras förrätt bestående av jordärtskockssoppa med knaprigt fläsk, örtolja och 
rågbrödskrutonger. Till huvudrätt blir bakad röding, champagnesås, potatisknyte och rostad 
kålsallad. Ett litet glas rött eller vitt vin serveras till förrätten och ett glas vin - vitt eller rött 
- till huvudrätten. Ytterligare glas kan köpas i baren för 80 kr. Som avslutning blir det kaffe 
och rommarinerad chokladboll. 
 
Mellan förrätten och huvudrätten kommer Margareta Bengtsson att sjunga och spela 
harpa. Margareta har studerat till harpist vid Kungl. Musikhögskolan och som sångare har 
hon bland annat ingått i The Real Group, som hon var med om att starta. År 1997 var hon 
vinnare av "Best Female Vocalist" av The Contemporary A Cappella Society. 
 
Till kaffet får vi lyssna till Mischa Billing som kommer att tala över ämnet Min 
upplevelse av kärlek och hat till matsalen. Mischa är nyinvald i Nya Idun, är 
sommelière, lektor i måltidskunskap vid Örebro Universitet och nasolog. Mischa har varit 
generalsekreterare för det internationella sommeliersamfundet (ASI). Hon är ledamot av 
Vinakademien i Sverige samt har fått en mängd utmärkelser som Gastronomiska 
Akademiens Silvermedalj, Årets Vinprofil, Årets Näsa, Årets Hederstryffel och många 
flera. Förutom allt annat har hon arbetat som servitris, sedan som sommelier och 
matsalsansvarig mellan 1988 och 1997 på Restaurang Petri Pumpa i Lund. 

Anmälan görs genom att senast den 30 december sätta in 700 kr (subventionerat pris) på 
sällskapets samkvämskonto plusgiro nr 46 66 44-2. Som vanligt får vi ta med en gäst 
genom att sätta in 900 kr på samkvämskontot. Glöm inte att ange namn på dig själv och i 
förekommande fall gästens namn vid inbetalningen. 
 
Klubbmästare för julfesten är Agneta Hagerman, mobil 070 23288 23, Maria Schottenius, 
mobil 070 620 11 20, och Magna Andreen Sachs, mobil 070 799 48 18. 
 
 
Välkomna!    
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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 

Margareta	Franzén	 margareta.franzen@gmail.com	 	
	 	 mobil	070-637	27	57		
	
Annika	Levin	 	 annika@annikalevin.com	 	 		

Monica	Lauritzen	 monicak.lauritzen@gmail.com	

Jennie	Nell	 	 jennie.nell@sallskapetgustaf3.se		
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Kommande program 
Den 8 februari 2023 hålls februarisamkvämet med Barbro Westerholm som talare. 
 
Närmare detaljer kommer i nästa programblad.  
 
 
 
Publikt 
 
Kristina Henchen har i samarbete med Allan Förberg och Pablo Torres producerat fem 
kortfilmer om hur radiohjälpen gör skillnad i Ukraina.  
I slutet av september besökte de Ukraina för att undersöka hur vårt omfattande stöd till 
projektet ihop med Unicef och Läkare utan Gränser gör skillnad. 
Nu sänds filmerna i SVT och ligger på SVT Play. Se https://bit.ly/3TudB17 
 
Se mer om detta på hemsidan 
 
 
 
 
 
 
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. 


