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Kära Vänner!
"Smält min is,
låt min snö
gå i tö",
suckade vintern till våren.
"Kanhända, kanhända om solen vill,
vi vänta väl ännu en månad till,
så kanske det sker", sjöng våren.
Varken Fröding eller styrelsen vågar lova att vi har vår om en månad. Däremot kan styrelsen utlova
ett mycket intressant vårprogram.
Det nya året började med ett besök på Nationalmuseum där vi fick en intressant guidning av
utställningen "Stolthet och fördom". Före guidningen samlades vi i restaurang Atrium för en
välsmakande måltid.

Vårens program
Årsmöte den 14 mars 2013
Plats: Blå rummet, Sällskapet, Arsenalsgatan 7 i Stockholm
Tid: Samling kl. 18 med ett glas Rotari och snacks. Årsmötesförhandlingarna börjar kl.18.30 (se
separat kallelse).
Efter förhandlingarna serveras en supé. Varmrätten består av helstekt renkalvinnanlår med rostade
rotfrukter, äpple, rökt sidfläsk, viltsky samt mandelpotatispuré, ett glas rött/vitt vin med påfyllning
och bordsvatten. Desserten består av vit chokladmousse och valrhonachokladterrine som serveras

med smultron. Supén avslutas med kaffe. Den som önskar har möjlighet att köpa avec till kaffet.
Fiskrätt/vegetarisk rätt finns för den som så önskar men var i så fall vänlig och ange detta vid
inbetalningen.
Vid årsmötet vill vi sätta strålkastarljuset på vår egen beskyddarinna, Marianne Bernadotte, i ett
informellt samtal på scenen med ordföranden Ewa Kumlin. Vi kommer att få glimtar ur Marianne
Bernadottes långa och innehållsrika liv, alltifrån uppväxten i Helsingborg, genom teateråren till livet
med prins Sigvard, hur vänföreningen bildades och hennes insatser för dyslexi, barnögonstiftelsen
och konstnärsfonden.
Inom vänföreningen finns också musikaliska talanger. Därför har vi bett styrelsemedlemmen och
tillika begåvade musikern/sångerskan Valentina Andersson, utbildad vid musikhögskolan i Kiev, att
underhålla oss med ryska folksånger som hon framför med hjälp av sitt dragspel som är en trofé från
krigets Berlin.
Anmälan: Genom att betala in 395 kr på plusgiro 924454-2 senast den 6 mars.
Man kan naturligtvis vara med på enbart årsmötet utan kostnad.

Årets stipendieutdelning i Linköping
Vi vill informera om att stipendieutdelningen kommer att ske i Linköping. Östergötlands Läns
museum kommer den 19 maj att inviga en utställning med couturekläder, ett urval av Marianne
Bernadottes kreationer som hon burit genom åren. En utfärd med buss liknande den som vi för något
år sedan gjorde till Örebro kommer att äga rum någon gång i slutet av maj. Vi deltar då i
stipendieceremonin, besöker utställningen och avslutar dagen med en god supé.
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
Medlemsavgifter 2013
Årsavgift för enskild 300 kr och för par 500 kr. Betalas senast 1 mars.
Ständigt medlemskap för enskild 3000 kr och för par 5000 kr.
Prinsparet Sigvard och Marianne Bernadottes Vänförening
c/o Maria Gad Malmgren, Karlavägen 71 Stockholm
telefon: 0708-627802 e-post: maria.gad@telia.com
www.bernadottevannerna.se

