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Ordföranden har ordet  

 

Kära iduneser, 

När ni läser detta har vi genomfört årets första samkväm med Barbro Westerholm. Det är 
tråkigt att vi inte hade tillgång till en större lokal som kunde ta fler deltagare. Det är 
överhuvudtaget numera svårt att få tillgång till lokaler och förtäring till ett rimligt pris. 
Gudskelov har vi numera en god ekonomi och kan subventionera samkvämen, men det 
finns ju en gräns för det också! 

Den 31 januari 2023 gick tiden ut för att betala årsavgiften för år 2023. Då hade knappt 
hälften av medlemmarna betalat in årsavgiften. Det bekymrade oss naturligtvis mycket och 
det innebär att vi får påminna och påminna. En anledning till ”glömskan”, som några pekat 
på, kan vara att vi inte längre skickar inbetalningskort till alla, utan ber er genom mejl att 
betala. De fåtal som inte har mejl, får i stället meddelande genom PostNord eller SMS. Hur 
vi ska kunna underlätta för er att komma ihåg inbetalningen får nämnden klura på. Att 
återgå till utskick till alla med posten kommer dock inte i fråga! 

I detta programblad kommer inbjudan till marssamkvämet med Ann Petrén på 
Oscarshemmet den 7 mars. Jag kan lova att det blir ett roligt och spännande samtal mellan 
de gamla kollegorna Ann Petrén och Iwa Boman. För att hålla nere priset försöker vi oss på 
mingel och matiga snittar i eftersitsen så som vi gjorde på senaste parentationen i 
december, i stället för varm mat och dukade bord. Många har uttryckt sin uppskattning att 
på så sätt hinna träffa och prata med flera än annars. Vi får se hur det fungerar och i vart 
fall blir det lite variation på samkvämen! 

Vi presenterar också i detta programblad kort vårens program med datum. Dessutom ser 
det ut som vi under våren kommer att kunna besöka Waldemarsudde och utställningen 
”Kvinnliga pionjärer – Visionära landskap” på inbjudan av Karin Sidén, som också har 
erbjudit sig att visa utställningen för oss. Datum och andra detaljer är ännu inte fastlagda. 
Därutöver pågår planering för att upprepa förra årets mingel tillsammans med herrarna i 
Sällskapet Idun. Det kommer vi också att återkomma till när tid och andra detaljer är klara! 

Till nästa gång hoppas jag att ni njuter av att solen har börjat visa sig – under januari har 
det varit förfärligt grått och mörkt. Och så blir det ljusare för var dag! 

 

Lotty Nordling 
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Välkommen till Oscarshemmet tisdagen den 7 mars 2023 kl.18 

Ann Petrén på scen 

 

	
	

”Ann Petrén på scen” är titeln på en intervjubok av journalisten och författaren Stig 
Hansén. 
Nu kommer Ann Petrén och samtalar med Iwa Boman om sitt liv som skådespelare. 
Vad innebär det att spela teater, att vara skådespelare? Konsten, livet och teatern kommer 
det förmodligen att handla om. Och kanske litet om meningen med alltihopa. Ann Petrén är 
en av våra största skådespelare. Hon har spelat på en mängd scener såsom Stockholms 
Stadsteater och Västmanlands teater. Hon har även medverkat i många populära filmer och 
i TV-serier som Bonusfamiljen, Happy end och Masjävlar.  
 
Efter samtalet minglar vi och får matiga snittar och annat småplock. Till det dricker vi ett 
glas vin eller något alkoholfritt. 
 

Anmälan: Du anmäler dig genom att sätta in samkvämsavgiften om 250 kr på Nya Iduns 
samkvämskonto, plusgiro 46 66 44-2 tidigast den 8 februari och senast den 28 februari 
2023. Glöm inte att ange ditt namn och datum för samkvämet. 
 
Ansvariga klubbmästare: Iwa Boman, iboman@scenvind.se, mobil 070-818 08 42 och 
Agneta Hagerman agneta.hagerman@gmail.com, mobil 070-232 88 23.  
 
Kommunikationer: Oscarshemmets samlingssal ligger på Rigagatan 3. 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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Samkvämsrapporter och publikt 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, stadgar och publikt.  

Nya Iduns facebooksida  

På facebooksidan får ni själva lägga in tips och kommentarer om aktuella evenemang och 
händelser för intresserade Iduneser. 

 

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 

Görel	Cavalli-Björkman	 gorel.cavalli-bjorkman@outlook.com	 31/1		 	

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. 
 
Söndagen den 10 september genomför vi den inställda julfesten 
 
Närmare detaljer kommer i nästkommande programblad.  



5		 	 Nya Idun Programblad 2023:2 

 
 
 
 
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. 


