
 
 
 

Prinsparet Sigvard och Marianne Bernadottes Vänförening 
 

NYHETSBREV 3/2016 
 
Kära Vänner! 
 
Du plockar blåbär kilovis, Beata 
och kokar blåbärsmos till övermått. 
Ja, blåbärskräm är utan tvivel gott 
och dina blåbärspajer delikata. 
  
Många av oss har säkert som Beata i Alf Henrikssons dikt plockat blåbär och kokat 
blåbärsmos för att avnjutas i höstmörkret. 
 
För nu kommer hösten och därmed också ett lockande program. 
 
Först några återblickar.  
 
Den 19 april besökte vi en av Lars-Olof Noreés musikkvällar på Pygméteatern. Den här 
kvällen gavs föreställningen ”Lika men Olika” med Angela Kovacs, Jan Modin och Jeremy 
Carpenter. Efter den fantastiska föreställningen serverades goda snittar och vin. 
 
Den 7 juni (Prins Sigvards födelsedatum) hade Konstnärsfonden sin traditionsenliga 
stipendieutdelning på Waldemarsudde. Följande stipendiater presenterades: Albin 
Flinkas, teater, Hanna Hedman, smyckedesign, Duo Hästbacka-Persson, musik och Lisa D 
Manner, konst. Stipendiaterna visade prov på sina imponerande färdigheter. Därefter 
samlades vännerna i Prinsens kök där vin och en läcker gourmettallrik väntade. 
 
 
Höstens program 
 

Sigvard & Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse för Barnögonvård 
 den 14 september 

Samtliga medlemmar i Vänföreningen är varmt välkomna. Ingen föranmälan behövs. 
Se bilaga. 
 



ABBA The Museum den 17 oktober 
Den 17 oktober besöker vi ABBA The Museum, vars VD Charlotte Wiking guidar oss 
genom museet. Vi får möjlighet att prova scenkostymer, sjunga i Polarstudion och gå 
upp på scenen och sjunga tillsammans med bandet. Naturligtvis finns ABBAs kläder, 
guldskivor och mycket mer att titta på. Efter visningen äter vi middag på POP HOUSE, 
som ligger i anslutning till museet. Middagen består av halstrad torsk, ägg, pepparrot 
och bjärepotatis följt av kaffe och tryffel. Vin finns att köpa för 95 kr per glas. Vegetariskt 
alternativ finns men måste anges vid anmälan. 
Plats: ABBA The Museum, Djurgårdsvägen 68 
Tid: 17 oktober kl. 16.30 
Anmälan: Genom att sätta in 495 kr på plusgiro 924454-2 senast den 10 oktober. 
 

Traditionellt adventskaffe den 26 november 
Vi samlas i Slottskyrkan för en andakt inför första advent och sjunger tillsammans in 
julen. Därefter går vi till Kungliga Myntkabinettet där vi bjuds på glögg, kaffe, 
pepparkakor och lussebullar. Som brukligt anordnas ett lotteri med fina vinster. 
Plats: Slottskyrkan 
Tid: 26 november kl. 14.00 
Anmälan: Genom att sätta in 250 kr på plusgiro 924454-2 senast den 19 november.  
 

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

Nya medlemmar 
Rikard Högberg, Stockholm, Cecilia Lindhe, Stockholm, Mona Linn, Stockholm, Sverker 
och Paulina Littorin, Helsingfors, Kicki Selsmark, Mora, Rita och Leif Silbersky, 
Stockholm, Elizabeth Vaavang, Hallstavik, Hans Wernstedt, Lidingö samt Christina och 
Fredrik Taube, Stockholm 
 
 

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 2016 
Vänligen observera sista inbetalningsdag! 

Årsavgiften är för enskild 300 kr och för par 500 kr. Den 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 
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