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Kära vänner! 
 
Bara det 
att mörker inte fortsätter med mörker 
när vi stiger upp med snön kring huset 
att himlen inte är natt på dagen  
med halvmånen hängd 
 
att gardinen dras undan till morronkaffet 
att talgmesen hittar till fågelbrädet 
att björknäven ljusnar 
att istappen rodnar 
bara det 
 
Det är inte bara det som Solveig von Schoultz säger i sin dikt Februari som vi kan glädjas åt. 
Vi har dessutom ett fint vårprogram som presenteras nedan. 
 
Det nya året inleddes med ett besök på Konstnärshuset där vi efter en god soppa fick en 
intressant föreläsning av den kände konstvetaren, professor Hans Henrik Brummer. Han 
berättade om Prins Eugen med tonvikt på hans sociala och politiska engagemang. Därefter 
fick vi lyssna på vacker musik framförd av pianisten Stefan Lindgren, cellisten Michael 
Grebner och violinisten Stina Möller. 
 
Vårens program 
 

Årsmöte 19 mars 
Plats: Stora matsalen, Sällskapet, Arsenalsgatan 7 i Stockholm 
Tid: Samling kl.18 med ett glas mousserande vin och snacks. Årsmötesförhandlingarna börjar 
kl. 18.30 (se separat kallelse). 
Efter förhandlingarna serveras en supé. Varmrätten består av knaperstekt ankbröst med 
ankleversky, karamelliserad savoykål, potatisrösti, ett glas vitt eller rött vin med påfyllning 
och bordsvatten. Desserten består av fransk chokladtårta med vispad grädde och rårörda 
hallon. Supén avslutas med kaffe. Den som så önskar har möjlighet att köpa avec till kaffet. 
Fiskrätt/vegetarisk rätt finns för den som önskar men var i så fall vänlig och ange detta vid 
inbetalningen. 
 



 
 
 
 
 
Efter måltiden kommer professor Gunnar Lennerstrand att hålla ett föredrag och visa bilder 
under rubriken Akta dig för ljuset! Om Axel Munthes ögonsjukdomar. 

Professor Lennerstrand kommer också att informera om forskningen inom dyslexi och 
barnoftalmologi som pågår vid det nyskapade Marianne Bernadotte Centrum på Karolinska 
Institutet.  
Kvällen avslutas med musik av vår styrelsemedlem Valentina Andersson, utbildad vid 
musikhögskolan i Kiev. Hon kommer att sjunga gamla ukrainska och ryska sånger och 
ackompanjerar själv på pianodragspel.  
Anmälan: Genom att sätta in 440 kr på plusgiro 924454-2 senast den 11 mars. 
Man kan naturligtvis vara med på enbart årsmötet utan extra kostnad.     
 
 

Nästa aktivitet 
Vi planerar en sammankomst med glaskonstnärinnan Ingegerd Råman i början av maj. Mer 
om detta i nästa nyhetsbrev.  

 
 

Donationer under 2013 
Styrelsen vill framföra sitt varma tack till de medlemmar som generöst bidragit med 
donationer under år 2013.  

 
 

Välkomna till vårens aktiviteter 
Förfrågningar besvaras av Maria Gad Malmgren på telefon 0708-627802 

 
Hjärtliga hälsningar 

Styrelsen/Ewa Kumlin, ordförande och Louise Wramner, redaktör för Nyhetsbrevet 
 

Medlemsavgifter 2014 
Årsavgift för enskild 300 kr och för par 500 kr betalas senast 1 mars till plusgiro 924454-2. 

Avgiften för ständigt medlemskap är för enskild 3000 kr och för par 5000 kr. 
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