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Ordföranden har ordet  

 

Kära vänner, 

God fortsättning på det nya året. Hoppas verkligen att det blir bättre än de senaste åren, 
även om det inte ser så ljust ut just nu. Men som sagt, hoppas måste vi! 

Vi ställde ju in julfesten på grund av den stora smittspridningen som väntas nå sin topp 
ganska så snart. Vi har varit i valet och kvalet om vi även skulle ställa in 
februarisamkvämet också, men har - efter att ha tagit råd från medicinsk sakkunskap - 
kommit fram till att vi inte gör det.  

Vi tror och hoppas att smittspridningen då har gått ned. I februari är dessutom ett ”vanligt” 
samkväm där vi inte är så många som på en julfest. Så i detta programblad kommer nu en 
inbjudan till den 8 februari 2023 med Barbro Westerholm som talare. 

Vi förväntar oss då att alla som kommer har följt Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer om full vaccination mot Covid-19 (fem doser) och om vaccination mot 
säsonginfluensa. Och vidare: Stanna hemma om du är sjuk med symtom på 
luftvägsinfektion, magsjuka eller har feber!  

Efter alla inställda samkväm de senaste åren och nu senast julfesten känns det angeläget att 
så långt möjligt upprätthålla verksamheten och i enlighet med sällskapets ändamål ”bereda 
kvinnor inom olika verksamhetsområden tillfälle till enkla och innehållsrika samkväm”.  

Det gör vi nu! Väl mött den 8 februari! 

Lotty Nordling 
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Välkommen till Odd Fellow onsdagen den 8 februari 2023 kl.18 

Om att aldrig ge upp 

  

Barbro Westerholm kom år 2021 ut boken ”Om att aldrig ge upp”, vilket alltså är temat 
för Barbros anförande den 8 februari.  

”Sällan har så många så mycket att tacka enda människa för... I alla sina roller har hon 
använt sin makt för att undanröja hinder så att människor ska kunna leva sina liv som de 
själva vill. En imponerande livsgärning av en orädd, kontroversiell kvinna med en energi 
som kan flytta berg." Det skrev Ingalill Mosander om Barbro i Aftonbladet 

I en presentation av boken skriver man följande: ”För första gången berättar den 
outtröttliga Barbro Westerholm om sitt liv som kvinna, läkare, ämbetsman och liberal 
riksdagsledamot. Under mer än fem decennier har hon påverkat och förändrat det svenska 
samhället i en mängd sociala frågor, från vaggan till graven. Hon brinner för att undanröja 
hinder så att människor kan leva sina liv som de vill så länge det inte skadar någon annan. 

Som generaldirektör för Socialstyrelsen var Barbro den som 1979 drev igenom att 
homosexualitet inte längre skulle räknas som en psykisk sjukdom. Efter detta har hon varit 
engagerad i andra frågor kring homosexuellas rätt och fortsatt att arbeta för HBTQ-frågor 
och homo-, bi- och transpersoners rättigheter. I riksdagen har hon lyft frågor om sex och 
samlevnad, genus, alkohol, tobak, narkotika, åldersdiskriminering och dödshjälp. Ibland 
går hon i mål, ibland inte men hon ger aldrig upp.” 

På vår höst- och röstfest i september förra året fick Barbro ett guldäpple, sedan hon 
varit medlem i Nya Idun i 50 år. Nu får vi alltså höra henne berätta om sig och sin 
gärning. Barbro kommer också att ha med sig några böcker som ni får tillfälle att köpa. 

Efter föredraget äter vi Wallenbergare med ärtor och potatispuré, får ett glas vin och 
avslutar med kaffe och chokladboll. Alkoholfritt vin kommer att erbjudas dem som 
föredrar det.  

Anmälan 
Anmälan sker genom att sätta in 325 kr på plusgirokonto nr 46 66 44-2 senast den 1 
februari 2023. Antalet deltagare är begränsat till 45. 
 
Ansvarig klubbmästare 
Eva Nikell, mobil 072-199 85 00 och Catherine von Heidenstam, mobil 076-815 57 00. 
 
Kommunikationer 
Närmaste T-bana (blå linje) station Kungsträdgården. Flera bussar och spårvagn 7 stannar 
vid olika platser vid Kungsträdgården. 
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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 

Britt Dahlström mobil 073-595 32 31    5/12 

 
 
Kommande program 
Tisdagen den 7 mars hålls samkväm med Ann Petrén som berättar för oss om sig själv 
mot bakgrund av sin och Stig Hanséns nyutkomna bok ”Ann Petrén på scen”. 
 
Tisdagen den 18 april håller vi årsmöte. Då kommer även Stina Odlinder Haubo att tala 
över ämnet ”Gustaf III som inredningsarkitekt”. 
 
Söndagen den 7 maj gör vi en utflykt till Fogelstad under ledning av Tjia Torpe. Det 
förutsätter att flera kan ta egna bilar och passagerare. 
 
Närmare detaljer kommer i nästkommande programblad.  
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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 
Sällskapets organisationsnummer är 802002-4959.  
 
Sällskapets hemsida 
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. 


