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Kära Vänner!
Att förtrollas - ingenting är enklare.
Det är ett av markens och vårens äldsta trick;
Blåsipporna. De är på något vis oväntade.
De skjuter upp ur det bruna fjolårsprasslet
på förbisedda platser där blicken annars aldrig stannar.

Så börjar Tomas Tranströmers dikt Blåsipporna som handlar om att blåsipporna öppnar en
lönngång till den verkliga festen som inte larmar och är överdekorerad.
Vi kan glädjas åt de små undren......., lägger redaktören till.
Den 15 mars hölls Vänföreningens årsmöte i Sällskapets lokaler på Arsenalsgatan. Detta år
gjordes fyra nyval till styrelsen och två nyval till valberedningen. Vi välkomnar Gunnar
Andersson som vice ordförande, Kerstin Hamber Grebner som kassör, Per Odgren som
revisorsuppleant och Rune Gyllander som redaktör för nyhetsbrev. Som nya i valberedningen
valdes Jan Schönborg och Louise Wramner in och Louise Wramner blir sammankallande i
valberedningen.
Följande omval gjordes: Eva Axelson Kumlin, ordförande, Marianne Norée, sekreterare, Maria
Gad Malmgren, aktivitetsansvarig, Valentina Andersson och Mikael Aringsjö, aktivitetsgruppen,
Håkan Norelius, ansvarig för hemsidan, Björn Pettersson, revisor, Hans von Rietberg,
revisorsuppleant och Yvonne Ekdahl, valberedningen. Det beslutades om att årsavgiften skulle
vara oförändrad. Efter förhandlingarna höll professor Jan Ygge, Sigvard och Marianne
Bernadottes forsknings- stiftelse för barnögonvård, ett inspirerande och upplysande föredrag
över ämnet " Syn för framtiden". Under den efterföljande supén underhöll sångerskan Camilla
Ringquist med ett uppskattat franskt program baserat på många av Edith Piafs sångpärlor. Hon
ackompanjerades känsligt och lyhört av sin son Alias Ringquist. Efter kaffet höll vår
hedersordförande Peter Hammargren ett uppskattat tal med många tänkvärda tankar att begrunda
för oss alla på vägen hem.
Vårens program

Millesgården 27 april
Marianne Bernadotte - en stilikon

Den 27 april besöker vi Millesgården där man på Övre terrassen i Konstnärshemmet visar
utvalda kreationer som Marianne Bernadotte burit genom åren. Kreationerna kommer från de
största franska modehusen som Chanel, Balmain och Dior och Marianne själv kommer att guida
oss genom utställningen och därmed ge oss en personlig bakgrund till kläderna. Efter visningen
äter vi middag på Millesgården Lanthandel som ligger i nära anslutning till muséet. Middagen
består av rimmad lax, dillstuvad potatis, gurka och örtsallad följt av chokladterrine, kaffe eller
te. Till middagen serveras ett glas Chardonnayvin. Ett vegetariskt alternativ finns men måste
anges vid anmälan.
Plats: Millesgården, Herserudsvägen 32, huvudentrén
Tid: 27 april kl. 16.00
Anmälan: Genom att sätta in 395 kr på Plusgiro 924 454-2 senast 20 april
Resväg: T- bana till Ropsten, sedan buss 201, 202, 204, 206, 211, 212, och 221 till Torsviks torg
Därefter ca 7 min promenad till Millesgården. Skyltat. Lidingöbanan, från Ropsten, linje 21.
Millesgården ligger mellan stationerna Torsvik och Baggeby. Fri parkering mitt emot
huvudentrén
Stipendieutdelning 7 juni på Uppsala slott
Konstnärsfondens traditionsenliga stipendieutdelning kommer att äga rum onsdagen 7 juni,
samma datum som Prins Sigvards födelsedag, på Uppsala slott.
Efter stipendieutdelningen serveras mousserande vin och en middagsbuffé står uppdukad
17.30-18.45. Därefter ger Landshövding Göran Enander oss en visning av Rikssalen och
museichef Daniel Werkmäster visar delar av Uppsala Konstmuseums samlingar ( 19.00-20.00)
I år är det 35- årsjubileum för stiftelsen! En stor kulturgärning som startade 1982 till Prins
Sigvards 75- årsdag och som glatt många stipendietagare genom åren.
Plats: Uppsala slott 16.15 i Landshövdingens representationsvåning, ingång A
Samling: 14:30 på Cityterminalen Klarabergsviadukten 72. Gatens nummer anges på en
anslagstavla i terminalen. Vi reser med en bekväm tvåvåningsbuss med toalett ombord.
Avresa: 14:45 och beräknad hemkomst 22:15.
Tid: 7 juni kl. 14.30
Anmälan: Genom att sätta in 550 kr på Plusgiro 924 454- 2 senast 31 maj.
Donationer
Styrelsen vill framföra sitt varma tack till de medlemmar som lämnat generösa donationer till
Vänföreningen. Med tanke på blåsipporna som inledde nyhetsbrevet ! Man kan bidra med
mindre summor, 50 kr eller 100 kr om man vill , när man betalar anmälningsavgifter till olika
evenemang.
Det är mycket uppskattat och kan medverka till ett sammantaget betydande bidrag till
föreningen
Välkomna till vårens aktiviteter!
Förfrågningar besvaras av Maria Gad Malmgren på tel: 0708 - 627 802
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