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Kära vänner!
Allra först önskar vi en god fortsättning på år 2011. Vi hoppas att Ni lyckats hålla Er upprätt
utomhus i dessa riskfyllda vintertider!
År 2010 var ju ett Bernadotteår. I den andan gjorde Vänföreningen en bussutflykt till Örebro,
där Jean Baptiste Bernadotte valts till svensk tronföljare. Efter en god lunch hos
Landshövdingen Rose-Marie Frebran och med stipendieutdelning på Örebro Slott invigde
Prinsessan Marianne på Örebro Museum en utställning över vår käre Prins Sigvards design. På
museet förevisades vi också en utställning om Karl X1V Johan och återvände hem kanske lite
trötta, men mycket nöjda.
Nästa Bernadottetema omfattade också Prins Sigvard. Vår Marianne hade tidigare på året i
Paris invigt en utställning över Prinsens design på Centre Culturel Suédois som senare gick
vidare till Jean Baptistes födelsestad Pau. Där Kronprinsessan med make utförde sitt första
officiella uppdrag som gifta. Om denna franska utställning berättades av utställningskommissarien Cathrine von Hausswolff för en intresserad skara på Svensk Form.
Efter en välbesökt Adventsträff i Storkyrkan, där vår gudstjänst leddes av en av
Kronprinsessans vigselpräster Åke Bonnier avslutade vi ”vårt” Bernadotteår med en
sammankomst på Armémuseum. 75 medlemmar hade hörsammat att lyssna på Herman
Lindqvist, som underhållande berättade utifrån sin senaste bok ”Kungligt och mänskligt. 200 år
med ätten Bernadotte i Sverige”.
Dags nu att vända blad och gå vidare! Med dessa Kungsord går vi över till 2011 års
begivenheter.

Terrakottaarmén
Den omtalade utställningen Kinas Terrakottaarmé på Östasiatiska Museet är snart till ända.
Vi har lyckats få en guidad visning en av de allra sista dagarna onsdagen den 16 februari kl
18.30. Du som ännu inte upplevt dessa fantastiska figurer eller som varit där på egen hand och
vill se den världsberömda armén under guidad ledning: Anmäl Er!
Observera att ingången är direkt efter Skeppsholmsbron till vänster in i berget.
Efter visningen går vi gemensamt till Svensk Form (c:a 200 m), där vår ordförande Ewa
Kumlin dukat upp en lätt mingelbuffet med vin/mineralvatten, kaffe och kaka.
Plats:
Tid:
Anmälan:

Buss:

Östasiatiska Museets bergrum, Svensksundsvägen 1
Onsdagen den 16 februari kl 18.30. Kom gärna i god tid!
Genom att betala 275:- på plusgiro 924454-2 senast den 14 februari. Märk
betalningen ”Terrakotta”. Anmälan är bindande. Deltagarantalet är begränsat.
Beloppet avser entré, guidad visning och buffet.
65, passerar bl.. Centralstationen/T-centralen.
Hpl Östasiatiska Museet, direkt efter Skeppsholmsbron.
Välkommen!
V.g.vänd!

Årsmöte
Med detta Nyhetsbrev kallas Ni till årsmöte enligt § 8 i Vänföreningens stadgar (dagordning
bifogas). Verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse
kommer att finnas på plats. För att förslag eller ärende, som väcks av medlem, skall kunna
behandlas av årsmötet måste det ha anmälts skriftligen minst två veckor före mötet till
styrelsen.
Vi träffas på Italienska Kulturinstitutet på Gärdet, tisdagen den 22 mars kl 18.00
Det börjar med årsmötesförhandlingar.
Därefter intas en Italieninspirerad vårbuffet med vin/öl/mineralvatten.
Framgångsrike konsertpianisten Henrik Måwe kommer att underhålla oss med musik med
italiensk touche.
Pris för denna italienska helafton är 300:-.
Den som inte önskar deltaga i måltiden är givetvis välkommen till årsmötet.
Plats:
Tid:
Anmälan:
Buss:

Bil:

Italienska Kulturinstitutet, Gärdesgatan 14.
Tisdagen den 22 mars kl 18.00.
Genom att betala 300:- på plusgiro 924454-2 senast den 15 mars. Märk
betalningen ”Årsmöte”. Anmälan är bindande.
69, hpl Ambassaderna. Gå tvärs över gatan, passera den Amerikanska
Ambassadens betonghinder i gatan och gå Gärdesgatan upp till nr 14. C:a 400 m.
(buss 56 och 72, hpl Hakberget. Gå Valhallavägens förlängning på Gärdet bakom
TV-huset fram till Gärdesgatan. C:a 600 m.)
Ni som tar bil, enda vägen fram är via Valhallavägens förlängning ut på Gärdet
bakom TV-huset fram till Gärdesgatan.
Välkommen!

Medlemsavgifter 2011
Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2011. Avgiften är fortfarande oförändrad.
Betala senast den 1 mars. Glöm inte att uppge namn och adress vid inbetalningen.
Årsavgift
för enskild 300:för par
500:Ständigt medlemskap
” ”
3.000:” ”
5.000:-

Vänligen ring Maria Gad Malmgren 0708-627802 för frågor angående sammankomster.
Vi vill uppmana Er som bytt adress att meddela oss den nya adressen.
När betalning avser flera olika saker var vänlig specificera.
Ni som har e-postadress skicka den till: pia.lokrantz@hotmail.com
Vänföreningens webbplats finner Ni under www.bernadottevannerna.se
Där kan man läsa allt om vår förening och se mingelbilder från olika evenemang.
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