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Ordföranden har ordet: 

 

Kära vänner, 

Nu har vi kommit in i mars och när ni läser detta programblad har årets andra samkväm 
med ”Ann Petrén på scen” tråkigt nog ställts in p.g.a snöstorm! Men vi genomför 
samkvämet tisdagen den 9 maj i stället och i övrigt i samma lokal och på samma sätt som 
sagts. De som anmält sig och betalat samkvämsavgiften står kvar, om de inte anmäler 
förhinder. 

Nu stundar årsmötet 2023 som hålls den 18 april i Kristinehovs malmgård, där vi ju oftast 
hållit till. Den catering som gjort det möjligt att vara där inom rimliga ekonomiska ramar är 
inte tillgänglig längre till ett pris som vi klarar av. Men ett årsmöte är ett årsmöte, lokalerna 
är fina och passande för ämnet efter årsmötet, nämligen ”Gustav den III - med kungligt 
utseende och mycken smak" med Stina Odlinder Haubo. 
 
På Waldemarsudde har vårens stora utställning ”Kvinnliga pionjärer – Visionära landskap” 
öppnat med verk av konstnärerna Ester Almqvist, Anna Boberg, Ellen Trotzig och 
Charlotte Wahlström. Tre av dessa var iduneser! Karin Sidén, Waldemarsuddes chef och 
tillika idunes, har med anledning av detta så generöst bjudit in oss till en presentation av 
utställningen den 27 april. Det blir en extra begivenhet som ni kan läsa mer om i detta 
programblad 

Vårens utflykt till Fogelstad den 7 maj blir av! Alla som anmält intresse får plats i bilar. 
Närmare detaljer har skickats till alla deltagare. 

I februari varje år ska nämnden enligt sällskapets stadgar välja in nya medlemmar. Det har 
skett också i år vid det nämndmöte vi hade den 14 februari. Nämndmötet ägde rum i 
Karolina Widerströms våning i Stockholm. Karolina Widerström var läkare och idunes. 
Vid vårt samkväm den 19 oktober 2022 var hon ämnet för vårt samkväm och presenterades 
av Lisa Öberg. Läs om det i rapporten från detta samkväm på vår hemsida! 

Praxis för nämndens möten har tidigare varit att mötena, som alltid innehåller en enklare 
måltid, hålls hos någon av nämndens ledamöter. Vi har under pandemin, då vi kunnat 
mötas och hålla behörigt avstånd från varandra, ändrat på detta och i stället träffats i en för 
ändamålet lämplig lokal som vi har kunnat hyra till ett rimligt pris. Eftersom det inte är så 
många som kan husera 20 personer hemma på middag har vi fortsatt med att hålla mötena i 
hyrd lokal. Hur det kan te sig kan ni se längre fram i detta programblad med ett reportage 
från vårt invalsmöte i Karolina Widerströms våning! 

Jag hoppas att så många som möjligt kommer på vårt årsmöte tisdagen den 18 april på 
Kristinehovs malmgård. Vi ses då. I nämnden är det tre ledamöter som avgår, bland andra 
jag själv efter tio år i nämnden, varav sex som ordförande.  
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Det har varit enormt roligt och stimulerande att få delta i nämndens arbete tillsammans med 
så engagerade och entusiasmerande iduneser. Men som med det mesta annat krävs 
förnyelse även i nämnden. Så med dessa mina sista ord i ett programblad vill jag i detta 
sammanhang tacka för mig! 

Lotty Nordling 

 

 

 

 

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. 
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Programpunkter  
 

Välkomna till årsmöte tisdagen den 18 april på Kristinehovs malmgård kl. 
17.30 (obs tiden!) 

Kvällen inleds med årsmötesförhandlingarna. 

Dagordning för årsmöte med Sällskapet Nya Idun 2023 

• Mötets stadgeenliga utlysande 
• Fastställande av dagordning 
• Val av ordförande vid årsmötet 
• Val av sekreterare vid årsmötet 
• Val av två protokollsjusterare 
• Framläggande av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt 

revisionsberättelse 
• Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
• Dispositioner av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
• Fråga om ansvarsfrihet för nämnden  
• Val av ledamöter av nämnden  
• Val av nämndens ordförande  
• Val av två revisorer och revisorssuppleant 
• Val av tre ledamöter av valberedningen 
• Fastställande av budget 
• Fastställande av årsavgift 
• Övriga ärenden  
 

Valberedning: Carola Almqvist sammankallande, Marie Hafström och Suzanne Unge 
Sörling. 

 

 
Kristinehovs Malmgård uppförd 1790 
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”GUSTAV DEN III - MED KUNGLIGT UTSEENDE OCH MYCKEN SMAK" 
 
Efter årsmötesförhandlingarna får vi lyssna till Stina Odlinder Haubo, fil.kand. i 
konstvetenskap, forskare och tidigare verksam som intendent vid Kungl. 
Husgerådskammaren och Nationalmuseum, som berättar över ämnet Gustav den III som 
arkitekt.		

Kungliga slott inreddes med pompa, ståt och decorum av framstående arkitekter och 
konstnärer, för mer eller mindre engagerade kungligheter. Stina berättar om den mest 
intresserade, Gustav III, som med egen kunskap och fantasi påverkade inredningarna i 
detalj.	

  
Gustav III regent 1771-1792 i kröningsdräkt 
 
En trappa upp efter föredraget serveras en supé med tre matiga snittar vin, alkoholfri öl, 
vatten samt kaffe och kaka.  
 
Deltagandet i endast årsmötet är gratis. Deltagarantalet till supén och samkvämet är 
begränsat till 50 personer.   
 
Anmälan till årsmötet, supén och samkvämet sker tidigast tisdagen den 28 mars och 
senast tisdagen den 11 april genom att sätta in 350 kr på plusgirokonto nr 46 66 44-2. 
 
Den som vill vara med enbart på årsmötet anmäler sig genom mejl eller SMS till Lotty 
Nordling, lottynordling@yahoo.se eller 070 173 08 56. Ange ditt namn och datum för 
samkvämet. Frågor kan ställas till någon av klubbmästarna. 
 
Ansvariga klubbmästare:  
Ewa Stackelberg ewa.stackelberg@gmail.com mobil 070 576 03 62 
Maria Jansén maria.jansen@stockholm.se mobil 070 191 92 59  

Vägbeskrivning: Kristinehovs malmgård ligger på Kristinehovsgatan 2. T-bana Röd linje 
till Hornstull, uppgång Högalidsparken/Hornsbruksgatan. Ta vänster till Varvsgatan. Buss 
4 hållplats Varvsgatan, buss 66 hållplats Högalidskyrkan 
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Välkomna till Prins Eugens Waldemarsudde torsdagen den 27 april kl. 18 

”KVINNLIGA PIONJÄRER – VISIONÄRA LANDSKAP” 

Till Waldemarsudde och vårens stora utställning ”Kvinnliga pionjärer – Visionära 
landskap” har Karin Sidén museichef och överintendent vid Prins Eugens Waldemarsudde 
tillika idunes inbjudit oss till en visning av den nyligen öppnade utställningen med verk av 
konstnärerna Ester Almqvist, Anna Boberg, Ellen Trotzig och Charlotte Wahlström. Tre av 
dessa var iduneser! den 27april.  Det är samling i stora Gallerisalen kl 18.00 Gå in genom 
kassan tala om att du tillhör Nya Idun och betala inträde 150 kr. Om du har museikort e.d. 
går du förstås in gratis. Visningen tar ca en timme. Den som vill äta eller dricka något kan 
därefter besöka Prinsens kök som är öppet till kl. 20 då även museet stänger. 

Deltagarantalet är begränsat till 30 personer. 

Anmälan sker genom mejl eller SMS till Margaretha Mellner 
margaretha.mellner@gmail.com	eller mobil 070 278 78 06 tidigast den 12 april och senast 
den 20 april 2023.  

Vägbeskrivning: Waldemarsudde ligger på Prins Eugens väg 6, Djurgården. Buss 67 och 
spårvagn nr 7 till hållplats Waldemarsudde.  ”Du kan ta bilen till Djurgården, men det är 
inget vi rekommenderar ” 

Matrikel 2022 uppgifter som tillkommit/ändrats  

Tjia Torpe  Tjia - rätt stavat  13/3 

 

Kommande program  

Söndagen den 7 maj gör vi en utflykt till Fogelstad under ledning av Tjia Torpe. Utflykten 
är fulltecknad och närmare detaljer har att gått ut till de som anmält sig. 

Tisdagen den 9 maj hålls det inställda samkvämet på Oscarshemmet med Ann Petrén som 
i samtal med Iwa Boman berättar för oss om sig själv mot bakgrund av sin och Stig 
Hanséns nyutkomna bok ”Ann Petrén på scen”. Samkvämet är fulltecknat och närmare 
besked kommer att gå ut till de som anmält sig. De som vill anteckna sig på väntelista kan 
göra det till klubbmästarna Iwa Boman, iboman@scenvind.se, mobil 070-818 08 42 och 
Agneta Hagerman agneta.hagerman@gmail.com, mobil 070-232 88 23 

Tisdagen den 30 maj på eftermiddagen ordnar vi tillsammans	med	Sällskapet	Idun	även	i	år	
ett	gemensamt	mingel	med	musikalisk	underhållning	på	Konstnärsklubben	i	Stockholm.	
Närmare	detaljer	kommer	att	meddelas	senare. 

Söndagen den 10 september genomför vi den inställda julfesten Närmare detaljer kommer 
i nästkommande programblad. 
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Nämndmötet i februari med inval i Karolina Widerströms våning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid nya Iduns nämndmöte den 14 februari sammanträdde vi i Karolina Widerströms 
våning på Fleminggatan 30, där hon bodde i många år. Karolina Widerström var en trogen 
idunes: vice ordförande 1901–1929! Efter sin död testamenterades våningen till KAF, 
Kvinnliga akademikers förening – en illuster förening för kvinnor med en akademisk 
examen. KAF bildades 1904 och 1910 blev Karolina ordförande. Att få sitta i denna 
traditionsrika våning, i princip intakt sedan början av 1900-talet, fick oss verkligen att 
känna historiens vingslag! 
 
Vid mötet behandlade vi sedvanliga ärenden.  
Stadgeenligt valdes också nya medlemmar i Nya Idun in.  
 
Följande kvinnor har härefter tackat ja till medlemskap i vårt sällskap: Kerstin Avemo, 
Anna Bergman-Jurell, Anita Goldman, Chris Heister, Charlotte Holgersson, Cecilia Jahn, 
Eva Kaijser, Camilla Lif, Tove Lifvendahl, Barbro Marklund, Maria Perers,  
Gudrun Persson, Nina Rehnkvist Ahlberg, Kerstin Wigzell samt Anna Ångström 
 
Vill ni veta mer om Kvinnliga akademikers förening kan ni läsa här: 
https://kvinnligaakademiker.se/stockholmskretsen/   
https://kvinnligaakademiker.se/om_oss/historik/  
Ett medlemskap i KAF:s Stockholmskrets ger rika möjligheter till värdeskapande möten 
och inblick i dåtida och nutida kvinnohistoria – ofta i Karolinas våning. 
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Sällskapet Nya Idun 
 
Sällskapet Nya Iduns ordförande är Lotty Nordling  
e-post: lottynordling@yahoo.se mobil 0701 73 08 56.  
 
Sällskapets adress är 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 80 2002-4959.  

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 2023/4 kommer under våren 2023.  


