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Kära vänner!
Skall Frida gråta för att Sommarn dött,
för att den fällde snart sin granna blomma?
Skall Sorgen färga Fridas öga rött?
Det är väl bra, att Höstens dag fått komma.
Den fina astrakan, jag Frida ger,
den har jag tagit utav Höstens händer,
och grann är himmelen som Frida ser,
bak almens galler liksom röda bränder.

Om den nu annalkande hösten skulle kännas sorglig så njut av fina astrakaner såsom Birger
Sjöberg uppmanar i Fridas visor.
Den 6 maj fick vi lyssna på ett intressant samtal som Ewa Kumlin förde med glaskonstnärerna
Ingegerd Råman och Åsa Jungnelius under rubriken Krossat glas.
Vid en storslagen galamiddag på Grand Hôtel den 2 juni firades Marianne, som i sommar fyllt
90 år, i närvaro av kungaparet och kronprinsessan. Samtidigt delades Bernadotte Art Awards
ut. Stipendiaterna var: Rimma Gotskosik (musik), Leonard Kocic (design), Tilda Lovell
(konst), Shima Niavarani (teater) och Mathinée Wongtrakoon (dans och cirkus).
Donationer i samband med Mariannes 90-årsdag
Styrelsen vill framföra sitt varma tack till de medlemmar som generöst bidragit med
donationer för att hylla Marianne.
Nya medlemmar
Vi hälsar följande nya medlemmar varmt välkomna till Vänföreningen:
Fary Björlin, Stockholm, Katja Salén Björlin och Patrik Salén, Stockholm, Joakim och Åsa
Lindberg, Stockholm, Silvia Miller, Djursholm, Ken Norgan, Chicago, Anna-Lena Huss
Nyström och Christer Nyström, Sundsvall samt Sylvia Dangoor Östblom, Stockholm.

Höstens program
Utdelning av Marianne Bernadottes medaljer och pris den 11 september
Se separat inbjudan.
Om Nobelblommor och annat Vildvuxet den 12 november
Det ska vara så vackert att det känns i hjärtat, säger blomsterkonstnären Gunnar Kaj som i
många år ansvarat för blomsterarrangemangen på Nobelfesten. Han kommer att berätta om
planering och beställning från San Remo till den stora festen med 1300 gäster. Dessutom har
han haft flera uppmärksammade utställningar på bland annat på Sofiero och Drottningholms
slott. Vi får också höra om hans tankar kring växter, mönster och konsthantverk. Hans bok
Låt det blomma! kommer att finnas till försäljning under kvällen.
Efter föredraget serveras en läcker måltid bestående av en mustig soppa – BistroNobels
specialitet med hembakat bröd samt kaffe med chokladkaka. Husets vin finns att köpa för 70
kr per glas.
Plats: Nobelmuséet, Stortorget 2 i Gamla stan
Tid: Onsdagen den 12 november kl.18.30
Anmälan: Genom att sätta in 370 kr på plusgiro 924454-2 senast 5 november
Traditionellt adventskaffe den 29 november
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 och lussebullar. Som brukligt anordnas ett lotteri med fina vinster.
Plats: Slottskyrkan
Tid: 29 november kl.14.00
Anmälan: Genom att sätta in 200 kr. på plusgiro 924454-2 senast den 22 november
Välkomna till höstens aktiviteter
Förfrågningar besvaras av Maria Gad Malmgren på telefon 0708-627802
Hjärtliga hälsningar
Styrelsen/Ewa Kumlin, ordförande och Louise Wramner, redaktör för Nyhetsbrevet
Medlemsavgifter 2014
Årsavgift för enskild 300 kr och för par 500 kr betalas senast 1 mars till plusgiro 924454-2.
Avgiften för ständigt medlemskap är för enskild 3000 kr och för par 5000 kr.
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