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Kära vänner!
Ring in det nya och ring ut det gamla!
Många av oss lyssnade säkert till de välkända orden från Alfred Tennysons dikt på
nyårsnatten.
Det gamla året ringde Vänföreningen ut när vi samlade många medlemmar till Slottskyrkan
den 26 november för en adventsgudstjänst. I kyrkan sjöng vi under Yvonne af Ugglas
entusiastiska ledning in advent och den stundande julen. Erland Ros gav, iförd 1700-talsdräkt
och peruk, en fantastisk enmansföreställning som Gustav III: s skulptör, Johan Tobias Sergel.
Sergel har bland annat färdigställt den magnifika altartavlan i Slottskyrkan. Efter en guidad
tur i Livrustkammaren avnjöts adventskaffet i Stensalen. Ett lotteri med fina vinster som
skänkts av medlemmar avslutade eftermiddagen.
Det nya året vill vi ringa in med följande program:
Sigvard Bernadotte – formgivare i modernismens anda
Vi kan med glädje berätta att lördagen den 11 februari kl.13 kommer Micael Ernstell,
intendent vid Nationalmuseum, att hålla en föreläsning om Prins Sigvard med titeln ”Sigvard
Bernadotte – formgivare i modernismens anda”. Föreläsningen ingår i serien ”Slottet som
historisk scen” och äger rum i Karl XV-salen på Stockholms slott.
Biljetter kan köpas via telefon 08-4026130 och kostar 130 kr styck.
Mer information kan fås på hemsidan www.kungahuset.se
Observatoriemuséet
Vi får en guidad visning av Observatoriemuséet med Observatoriekupolen där det ges
möjlighet att beskåda stjärnhimlen. Där kan vi också se en utställning om vetenskapsmannen
Jacob Berzelius. Guidningen tar cirka två timmar. Därefter träffas vi i kafé Himlavalvet för en
tomat- och saffranssoppa med lax och dillaioli med hembakat bröd samt ett glas vin/öl.
Därefter kaffe och kaka.
Den som vill läsa på inför besöket kan gå in på www.observatoriet.kva.se
Plats: Observatoriemuséet, Drottninggatan 120.
Tid:Torsdagen den 23 februari strax före kl.18.00
Anmälan: Genom att betala in 325 kr på plusgiro 924454-2 senast den 16 februari.

Årsmöte den 15 mars
Plats: Kammarsalen i Berns Salonger, Berzeli Park
Tid: Samling kl.18 med ett glas mousserande vin. Årsmötesförhandlingarna börjar kl.18.30
(se bilaga). Efter årsmötet underhåller oss konsertpianisten Jacob Moscowicz tillsammans
med en operasångare. Valentina Andersson har förmedlat den förnämliga
musikunderhållningen.
Därefter förflyttar vi oss till Arkaden som ligger strax utanför Kammarsalen. Där intas Berns
Kinalåda (kycklingwok, ange på anmälan om vegetarisk wok önskas) med ett glas
vin/öl/mineralvatten samt kaffe och två bakverk från Berns dessertbuffé.
Anmälan: Genom att betala in 350 kr på plusgiro 924454-2 senast den 5 mars.
Man kan naturligtvis vara med på enbart årsmötet utan kostnad.
Svenska Akademien
Vi vill redan nu informera om en planerad guidning på Svenska Akademien den 18 april. Mer
information i nästa nyhetsbrev.
Stipendieutdelning och Konstnärsfondens 30-årsjubileum
Vi vill också informera om stipendieutdelningen den 7 juni då Prins Sigvard skulle fyllt 105
år. Mer information i nästa nyhetsbrev.
Välkomna till vårens aktiviteter.
Förfrågningar besvaras av Maria Gad Malmgren på telefon 0708-627802
Hjärtliga hälsningar
Styrelsen/Ewa Kumlin, ordförande, Louise Wramner, redaktör för Nyhetsbrevet

Medlemsavgift 2012
Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2012. Avgiften är oförändrad. Var vänlig betala
före 1 mars.
Glöm inte att uppge namn och adress vid inbetalningen.
Avgiften för enskild medlem är 300 kr och för par 500 kr.
Ständigt medlemskap kostar för enskild medlem 3000 kr och för par 5000 kr.
När inbetalning 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
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