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Kära vänner!
Jag såg att häggen blommade, det kom en doft av den
Då gick jag till min älskade och sade: se och känn!
Hon stod vid makaronerna, hon sydde på en klut
Och när hon lyfte ögat hade häggen blommat ut.
Låt oss lyssna till Alf Henriksons uppmaning att se och känna våren genom att följa med på
Vänföreningens bussresa till Linköping. Mer information nedan.
Först information om årsmötet som hölls i Stora matsalen på Sällskapet den 14 mars.
Följande styrelseledamöter valdes för en tvåårsperiod:
Omval: Ewa Kumlin (ordförande), Per Odgren, Valentina Andersson, Maria Gad Malmgren,
Marianne Norée, Håkan Norelius, Louise Wramner. Nyval: Lena Uhlin, Mikael Aringsjö.
Årsmötet beslutade att årsavgiften skulle vara oförändrad. Se i slutet av brevet.
Efter en välsmakande supé underhöll Valentina Andersson oss med vacker sång och musik på
dragspel. Därefter intervjuade Ewa Kumlin Marianne Bernadotte om hennes fantastiska och
innehållsrika liv.

Vårens återstående aktivitet
Årets stipendieutdelning och utställningen Haute Couture från Paris Marianne Bernadotte den 23 maj i Linköping

Programmet för dagen är följande:
Avresa från Cityterminalen kl. 9.30. Resan beräknas ta 2 timmar och 30 minuter. Vid ankomsten
till Linköping serveras lunch på Östergötlands museum. Lunchen består av inkokt lax,
dillmajonäs, pressgurka, Amadinepotatis, lättöl/vatten, kaffe och kaka. Den som inte äter fisk
anger detta vid betalningen. Efter lunchen får vi en guidning av utställningen "Haute Couture
från Paris - Marianne Bernadotte". Där visas exklusiva klänningar, dräkter, väskor, skor och
accessoarer som burits av henne i olika internationella sammanhang under de senaste 50 åren.
Modehus som Balmain, Balenciaga, Dior, Valentino, Guy Laroche, Chanel, Nina Ricci,
Givenchy och Yves Saint Laurent finns representerade. Läs mer på
www.ostergotlandsmuseum.se. Konstnärsfondens stipendieutdelning kommer att äga rum på
residenset som är från 1100-talet och utgör Sveriges äldsta slott i aktivt bruk. Dessförinnan
serveras ett glas bubbel med snittar cirka kl. 15.00. Från museét till residenset promenerar vi 510 minuter eller åker buss för de som så önskar. Efter stipendieutdelningen är deltagarna
inbjudna av landshövdingen i Östergötlands län, Elisabeth Nilsson, till en lättare supé och
guidning av slottet. (läs mer på www.lansstyrelsen.se). Beräknad hemkomst kl. 21.00
Samling: Kl. 9.15 på Cityterminalen, Klarabergsviadukten 72. Gatens nummer anges på en
anslagstavla i terminalen. Vi reser i en bekväm tvåvåningsbuss med toalett ombord.
Anmälan: Genom att sätta in 600 kr (bussresa, lunch, guidning av utställningen och slottet,
bubbel med snittar och en lättare supé) på plusgiro 924454-2 senast 15 maj.
Välkomna till Linköping!
Förfrågningar besvaras av Maria Gad Malmgren på telefon 0708-627802
Vi önskar er alla en riktigt glad och skön sommar!
Styrelsen/Ewa Kumlin, ordförande och Louise Wramner, redaktör för Nyhetsbrevet
Medlemsavgifter 2013
Årsavgift för enskild 300 kr och för par 500 kr. Betalas senast 1 mars till plusgiro 924454-2.
Ständigt medlemskap för enskild 3000 kr och för par 5000 kr.
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c/o Maria Gad Malmgren, Karlavägen 71 Stockholm
Telefon: 0708-627802, e-post: maria.gad@telia.com
www.bernadottevannerna.se

