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Kära Vänner! 
 
Det glimmar i guld och klaraste rött, 
det prasslar så sakta i parken, 
ty hösten är kommen, och almar och lönn 
de fälla nu bladen till marken: 
 
”Så fall, våra blad, fall mjukt och lätt, 
vi väva ett täcke så varmt och tätt, 
vi väva ett täcke åt marken” 

 
Med dessa rader från Elsa Beskows Höstvisa hoppas styrelsen att ni får lust att gå ut i parken 
och njuta av lövens guldröda matta. 
 
Den 19 maj besökte Vänföreningen Magasin III Museum & Foundation for Contemporary 
Art. Muséet hade öppnats enbart för Vänföreningen. Museichefen David Neuman berättade 
om muséets tillkomst och verksamhet. Efter en drink med tilltugg fick vi en mycket intressant 
visning av muséet och den pågående utställningen. 
 
Den 3 juni delades Vänföreningens konstnärsstipendier ut av Marianne Bernadotte på 
Waldermarsudde. Stipendiaterna var Emil Almén, skådespelare, Leontine Arvidsson, 
konstnär, Ulric Björklund, operasångare,  Bo och Stig Dahlin, utställningskreatörer och 
Lamija Suljevic, modedesigner. De presenterade sig och flera av dem gav prov på sina 
färdigheter. 
Marianne Bernadotte tackade Harald Lyth, Lars Löfgren och Kerstin Meyer för deras stora 
insatser i Konstnärsfonden genom att tilldela dem Marianne Bernadotte-medalj. 
Därefter samlades vännerna i Prinsens kök där vin och en delikatesstallrik väntade. 
 

Höstens program 

 

Sigvard & Marianne Bernadottes 

Forskningsstiftelse för Barnögonvård – 25 år den 16 september 
Se separat inbjudan. 



Stiftelsen Danviks hospital och Danvikshem den 14 oktober 
 Danvikshem är den slottsliknande byggnad i brunt tegel som ligger på andra sidan vattnet 
mitt emot Waldermarsudde. Stiftelsen Danviks hospital är den enda kvarvarande, alltjämt 
aktiva, medeltida barmhärtighetsinrättningen i Sverige. Stiftelsen har varit oavbrutet verksam 
under mer än 450 år.   
Program: Vi samlas kl.18 för ett glas champagne och crostini. Därefter berättar Per-Åke 
Herrström – f.d. länsråd och ombudsman för Stiftelsen Danviks hospital sedan 1965 – om 
Stiftelsens spännande och rafflande historia under århundradena. Efter föredraget och visning 
av lokalerna väntar en måltid bestående av en räk- och fisksoppa med smör och bröd, vin eller 
mineralvatten/lättöl samt kaffe och nötkaka. 
Jan Schönborg, medlem i Vänföreningen, bjuder genom sitt företag Jan Schönborg 
Byggkonsult AB på champagnen. 
Plats: Danvikshem, Danvikshemsvägen 8 i Nacka. Buss 53 går från Cityterminalen, via 
Tegelbacken, Skeppsbron och Slussen till Danvikshem. 
Tid: Onsdagen den 14 oktober kl.18.00 
Anmälan: Genom att sätta in 290 kr på plusgiro 924454-2 senast den 7 oktober 
 

Traditionellt adventskaffe den 28 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 glögg, kaffe, pepparkakor och 
lussebullar står framdukat. Som brukligt anordnas ett lotteri med fina vinster. 
Plats: Slottskyrkan 

Tid: Lördagen den 28 november kl.14.00 
Anmälan: Genom att sätta in 200 kr på plusgiro 924454-2 senast den 20 november 
 

Donationer 
Styrelsen vill framföra sitt varma tack till de medlemmar som lämnat generösa donationer till 
Vänföreningen. 
 

Nya medlemmar 
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna till Vänföreningen: Louise och Jan Belfrage, 
Dalarö, Carl-Gustav Ekberg, Djursholm och Margit Lindström, Saltsjöbaden 
 

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  
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. 
  

Prinsparet Sigvard och Marianne Bernadottes Vänförening 
c/o Maria Gad Malmgren , Karlavägen 71, Stockholm 
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