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Kära vänner! 
 
Skåda, skåda hur det våras. 
Snön har smultit, se och märk. 
Än en gång skall vi bedåras 
av de gamla underverk. 
 
Låt oss bedåras av våren så som Harriet Löwenhjelm uppmanar oss. 
 
Årsmötet 2014 hölls den 19 mars i stora matsalen på Sällskapet med stor uppslutning. Val till 
styrelsen sker vartannat år och var inte aktuellt denna gång. Det beslutades att årsavgiften 
skulle vara oförändrad.  
Professor Gunnar Lennerstrand informerade om Marianne Bernadotte Centrum på Karolinska 
Institutet – ett nystartat centrum för forskning inom dyslexi och barnoftalmologi. Han 
berättade sedan inspirerande om Axel Munthes ögonsjukdomar under rubriken Akta dig för 

ljuset! Valentina Andersson underhöll oss med rysk och ukrainsk sång och musik på 
pianodragspel. 
 
Vårens program 

 

Krossat glas på Svensk Form den 6 maj 
Vi träffas i Svensk Forms lokaler på Skeppsholmen för att lyssna på ett samtal som Ewa 
Kumlin för med glaskonstnärerna Ingegerd Råman och Åsa Jungnelius under rubriken 
Krossat glas. Efter samtalet serveras en mingelbuffé med vin, öl/vatten och kaffe med kaka. 
Anmälan är bindande. Deltagarantalet är begränsat. 
Plats: Svensk Forms lokaler, Svensksundsvägen 13 på Skeppsholmen 
Tid: 6 maj kl.18.00 
Anmälan: Genom att sätta in 250 kr på plusgiro 924454-2 senast den 28 april 

 



 
 

Vår Marianne 90 år i sommar 

 
Vänföreningens medlemmar erbjuds att deltaga i en privat arrangerad trerätters galamiddag 
med underhållning av utsökta artister och utdelning av Bernadotte Art Awards. Festligheterna 
kommer att äga rum i Vinterträdgården på Grand Hôtel den 2 juni kl.18.00. Medlemmar i 

Vänföreningen har förmånen att deltaga till ett starkt reducerat pris på 1800 kr (ordinarie 
pris är 2200 kr) som endast gäller dem. Förutsättningen är att anmälan och betalning sker 
senast 15 april via www.ticnet.se eller telefon 0771-707070. Biljetter kan bara köpas genom 
Ticnet. Priset per rabatterad biljett gäller sektion B. Kod 7X4B2 måste anges vid betalning. 
På sektion A (VIP-platser) kostar biljetterna 2800 kr och där ges ingen rabatt. Antalet biljetter 
är begränsat. Dress code är smoking och lång klänning. Insläpp sker mellan kl. 18.00 och 
18.30. 
 
 

 
Välkomna till vårens aktiviteter 

Förfrågningar besvaras av Maria Gad Malmgren på telefon 0708-627802 
 

Vi önskar er alla en ljuvlig vår och en skön sommar! 
Styrelsen/Ewa Kumlin, ordförande och Louise Wramner, redaktör för Nyhetsbladet 

 
Medlemsavgifter 2014 

Årsavgift för enskild 300 kr och för par 500 kr betalas senast 1 mars till plusgiro 924454-2 
Avgiften för ständigt medlemskap för enskild 3000 kr och för par 5000 kr. 
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