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Kära vänner!
Sommaren är kort.
Det mesta regnar bort.
Hösten kommer snart.
Det går med vindens fart.
Många av oss har säkert lust att sjunga dessa rader med Tomas Ledin efter den gångna
sommaren.
Årsmötet hölls den 15 mars i Berns salonger. Val till styrelsen sker vartannat år och var inte
aktuellt denna gång. Det beslutades att årsavgiften skulle vara oförändrad. Efteråt underhölls vi
med vacker sång av Suzie Prytz och pianomusik av Jacob Moscovicz. Årsmötet avslutades med
en god supé.
Styrelsen har nöjet att meddela att Peter Hammargren accepterat att bli hedersordförande efter
Per Unckel.
Den 18 april fick vi en visning av Svenska Akademien. Guidningen gjordes av kanslisamordnare
Odd Zschiedrich som mycket sakkunnigt och inspirerande berättade om verksamheten. Efteråt
intogs en läcker vårmiddag på Brasserie Le Rouge.
Den 7 juni arrangerades en grandios galamiddag för att uppmärksamma att Prinsparet Sigvard
och Marianne Bernadotte för 30 år sedan instiftade Konstnärsfonden. Varje år har det utdelats
stipendier till lovande talanger inom design, teater, musik, måleri m.m. I år gick stipendierna till
följande personer: Behnaz Aram (design), Yinjia Gong (tenor), Paulina Pfeiffer (sopran), Nina
Zanjani (teater) och Kristoffer Zetterstrand (måleri). Stipendierna delades ut av Konstnärsfondens
beskyddare Prins Carl Philip.

Höstens program
Utdelning av Marianne Bernadottes pris på S:t Eriks Ögonsjukhus 13 september
Se separat inbjudan nedan.
Besök på Elghammars slott lördagen den 29 september
Hertiginnan Christina d´Otrante välkomnar oss till sitt vackra Elghammars slott. Hon har i slottets
matsal dukat upp vår lunch bestående av viltfärsbiffar med kantarellsås och rostad potatis, ett glas
vin/öl/mineralvatten samt kaffe och bärtarte (fisk och vegetariskt finns för den som inte äter kött,
i så fall ange detta vid betalning). Efter att vi har intagit vår lunch gör vi under Christina
d´Otrantes charmanta och kunniga ledning en rundvandring i slottet och får information om dess
historia.
Avfärd: kl.11 från Cityterminalen, Klarabergsviadukten 72. På en anslagstavla på terminalen
anges bussens gatenummer.
Hemkomst: c:a kl. 17
Anmälan: Genom att sätta in 385 kr på plusgiro 924454-2 senast 21 september. Kostnaden
inkluderar bussresa, lunch, kaffe och visning av slottet.
Visning av drottning Kristinas kröningskaross onsdagen den 24 oktober
Fil. dr Astrid Tydén-Jordan håller ett föredrag om drottning Kristinas kröningskaross från 1650.
Vi får också se en rekonstruktion av karossen som finns i ett museum i Ulriksdals slottspark. Den
var förgylld och klädd med guldbroderat siden och sammet. Efter föredraget väntar
karljohanssoppa och ett glas vin, rött eller vitt, bordsvatten samt kaffe och kaka på Ulriksdals
Wärdshus.
Kommunikationer: T-bana mot Mörby till Bergshamra och sedan buss 503 till Ulriksdals
Wärdshus. Observera att bussen bara går en gång per timme.
Samling: kl.18 nedanför Confidencen
Anmälan: Genom att sätta in 280 kr på plusgiro 924454-2 senast 18 oktober. Kostnaden
inkluderar visning och förplägnad samt en skrift om kröningskarosser.
Traditionellt adventskaffe 1 december
Vi samlas i Slottskyrkan för en andakt inför första advent och sjunger med Yvonne af Ugglas
härliga kör. Därefter går vi till Kungl. Myntkabinettet där vi bjuds på glögg, kaffe, pepparkakor,
lussebullar och småkakor. Som brukligt anordnas ett lotteri med fina vinster.
Plats: Slottskyrkan
Tid: Lördagen den 1 december kl. 14
Anmälan: Genom att sätta in 180 kr på plusgiro 924454-2 senast 22 november
Välkomna till höstens aktiviteter!
Förfrågningar besvaras av Maria Gad Malmgren på telefon 0708-627802.
Hjärtliga hälsningar
Styrelsen/Ewa Kumlin, ordförande, Louise Wramner, redaktör för Nyhetsbrevet
Medlemsavgifter 2012
Årsavgift för enskild 300 kr och för par 500 kr. Betalas senast 1 mars.
Ständigt medlemskap för enskild 3000 kr och för par 5000 kr.
Prinsparet Sigvard och Marianne Bernadottes Vänförening
c/o Iréne AM Tegnander, Banérgatan 4, 11456 Stockholm
tel.nr 08-6635196, mobil 0706-488820, e-post: irene.am.tegnander@telia.com
www.bernadottevannerna.se

Inbjudan till sammankomst
för utdelningen av
Marianne Bernadottes Pris
till

Med dr Anna-Lena Hård, Göteborg
Prisceremonin äger rum i Aulan, S:t Eriks Ögonsjukhus,
Fleminggatan 22, Stockholm
torsdagen den 13 september 2012, kl 16.30 - c:a 18.00

PROGRAM
16.30 Professor Gunnar Lennerstrand inleder och presenterar pristagaren
16.35 Med dr Anna-Lena Hård håller prisföreläsning
”Med sikte på bättre synfunktion – från screeningförfining
till ROP-prevention ”
17.15 Marianne Bernadotte förrättar prisutdelning
17.20 Underhållning med sång av kör från
Stockholms Musikgymnasium/Kungsholmens gymnasium
*******
Efter ceremonin serveras förfriskningar och snittar i Biblioteket, Plan 3

Välkomna!

