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Kära Vänner!
Klagan över kölden
Skall aldrig vintern taga slut?
Kom, ljuva sol, igen,
Om du har strålar än,
och driv all köld ifrån oss ut!
Lät källors sorl och fåglars sång
få lätta min förtret,
att ej min enslighet
må bli för lång!
Men tänk, om ock din värma dreve bort
ett hjärtas köld och is,
hur då var årstid skulle vara kort
och som ett paradis!

Med dessa tänkvärda ord av 1700-talsförfattaren Olof von Dalin vill styrelsen börja årets
första nyhetsbrev.
Den 20 januari besökte vi Liljevalchs och såg utställningen Utopian Bodies. Det var
verkligen ett äventyr och en fest för ögat. Liljevalchs chef Mårten Castenfors gav oss en
informativ guidning genom de olika salarna. Kvällen avslutades på Hasselbacken där det
serverades en god hummersoppa och kaffe med kladdkaka.
Årsmöte tisdagen den 15 mars
Plats: Stora matsalen, Sällskapet, Arsenalsgatan 7, Stockholm
Tid: Samling kl.18 med ett glas mousserande vin. Årsmötesförhandlingarna börjar
kl.18.30. ( Se separat kallelse )
Efter förhandlingarna serveras en supé bestående av vildandbröst med confiterat lår,
rårörda vinbär, viltsky och friterad svartrot. Ett glas rött eller vitt vin med påfyllning
och bordsvatten ingår. Till dessert serveras punschparfait med äppelkompott. Supén
avslutas med kaffe. Den som så önskar kan beställa avec till kaffet. Vegetarisk rätt finns
som alternativ men var vänlig att ange detta vid inbetalningen. Under samlingen och

supén kommer operasångaren Alar Pintsaar att underhålla oss med pärlor från klassiska
operor och välkända romanser.
Anmälan: Genom att sätta in 550 kr på plusgiro 924454-2 senast den 8 mars.
Man kan naturligtvis vara med på enbart årsmötet utan kostnad.

Donationer
Styrelsen vill framföra sitt varma tack till de medlemmar som lämnat generösa
donationer till Vänföreningen.
Nya medlemmar
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna till Vänföreningen :
Frida von Stapelmohr Emillon, Lidingö och Eva Wagner, Hägersten
Välkomna till årsmötet
Förfrågningar besvaras av Maria Gad Malmgren på telefon 0708-627802
Hjärtliga hälsningar
Styrelsen/Ewa Kumlin, ordförande och Louise Wramner, redaktör för Nyhetsbrevet
Medlemsavgifter 2016
Vänligen observera sista inbetalningsdag!
Årsavgiften är för enskild 300 kr och för par 500 kr. Den 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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