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Kära Vänner!
”Är icke hösten skön? Du, som berömmer våren för dess hoppande, nya rännilar, för dess
begynnande blommor, jag gifver dig rätt. Du som prisar sommaren för dess fulla fägring ,
ymniga ängar och rika sädesåkrar, jag gifver dig rätt. Men tadlar du hösten , så kom en gång
ut med mig att se en skön oktoberdag.”
Visst måste man hålla med Carl Jonas Love Almqvist att hösten är skön.
Förutom att glädjas över höstens färger kan vi se fram emot Vänföreningens höstprogram.
Men först några tillbakablickar.
Konstnärsfondens stipendieutdelning skedde den 29 maj på Waldermarsudde med
efterföljande buffé på Blå Porten. Följande stipendiater presenterades:
Hanna Alström (teater), Melinda Kinnaman (teater), Simon Klenell (design), Fredrik Lycke
(musik-sång) och Astrid Svangren (konst).
De som hade möjlighet att besöka Läckö slott i somras kunde bese den fina utställningen
Design Sigvard Bernadotte. Utställningen gav en bred överblick av prinsens 70-åriga
designgärning.
Den 8 september delades prinsessan Marianne Bernadottes pris ut till docent Agneta Rydberg
som höll en föreläsning med rubriken ”Hur ser barn?” Inbjudan kom dessvärre så sent att den
bara kunde gå ut till de medlemmar som angivit sin e-mailadress.
Detta föranleder oss att uppmana alla, som inte har lämnat sin e-mailadress, att göra detta. Då
kan vi nå er med kort varsel.

INKA Guldskatter i Bergrummet
I utställningen INKA berättas historien om det fascinerande inkariket, en av historiens stora
civilisationer och dess mystiska relation till guldet.
Vi har en guidad visning den 2 november kl. 18.45.
Observera att ingången är direkt efter Skeppsholmsbron till vänster in i berget.
Efter visningen går vi gemensamt till Svensk Form (c:a 200 meter) där vår ordförande Ewa
Kumlin dukat upp en lätt mingelbuffé med vin/mineralvatten, kaffe och kaka.
Plats: Östasiatiska muséets bergrum, Svensksundsvägen 1
Tid: Samling kl. 18.30
Anmälan: Genom att betala 325 kr på plusgiro 924454-2 senast den 21 oktober.
Märk betalningen ”INKA”. Anmälan är bindande. Deltagarantalet är begränsat. Beloppet
avser entré, guidning och buffé.
Buss: 65, passerar bland annat Centralstationen. Hållplats Östasiatiska museet, direkt efter
Skeppsholmsbron.

Traditionellt adventskaffe
Som traditionen bjuder samlas vi i Slottskyrkan inför den stundande julen.
Därefter intas glögg och kaffe med lussekatt och kakor i Stensalen på Livrustkammaren, där
vi också får en visning.
Plats: Slottskyrkan
Tid: 26 november, kl. 14.00
Anmälan: Genom att betala in 200 kr på plusgiro 924454-2 senast den 17 november.

Välkomna till höstens aktiviteter!
Förfrågningar besvaras av Maria Gad Malmgren på telefon 0708-627802.
Ett stort tack till de medlemmar som hörsammat vår uppmaning att betala in medlemsavgift
och lämna e-mailadress.
Hjärtliga hälsningar
Styrelsen / Ewa Kumlin, ordförande
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