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Kära vänner!

Höstar, oväder, satan
nalkas i skrämmande led.
Än står kafébord på gatan
låtom oss sätta oss ned.
Gott är att byta tanke,
njuta ett glas och ett nojs
innan den bistra Ananke
sänder oss alla till kojs.

Denna dikt av Alf Henriksson välkomnar oss in i höstfärger, eftertanke och en ödmjukhet av att
även kunna njuta i det lilla omkring oss.

Den 27 april på Millesgården fick vi Marianne Bernadotte som ciceron där hon visade upp sina
utvalda kreationer från de största modehusen som Chanel, Balmain och Dior. Det var mycket
uppskattat att få en personlig bakgrund till kläderna och utställningen som helhet var mycket
lustfyllt gjord och tog fram både hantverket, dramatiken och skönheten i kreationerna. Tack!

Den 7 juni på Uppsala slott hölls Konstnärsfondens traditionsenliga stipendieutdelning.            
Prins Sigvard föddes som Hertig av Uppland och tog sin akademiska examen i Uppsala.
Landshövdingeparet Göran Enander och Monika Sarstad tog emot oss och Landshövdingen höll
en visning av Rikssalen och museichef Daniel Werkmäster visade delar av Uppsala
Konstmuseums samlingar. I år var det 35- årsjubileum för stiftelsen och Hedersordförande Peter
Hammargren höll ett personligt och gripande tal över Prins Sigvard. Han framhöll både hans
betydelse inom designområdet och Sigvard som människa. Det var Prins Sigvards 110:e
födelsedag när denna stipendieutdelning ägde rum och 5 konstnärer tilldelades Bernadotte Arts
Award. Förutom äran består det av en stipendiesumma på 50.000:- vardera.
Detta år fick Sara Jangfeldt, skådespelare, sångerska och kompositör, Hilda Nilsson, keramiker,
Johanna Rudström, operasångerska, Richard Rolf, musiker, låtskrivare och gitarrmakare och
Ellisif Hals, grafiker och konstnärinna med ett formspråk som skildrar landskap genom filter
och fönster med ornamentik i ett myllrande och en slingrande detaljrik form. Av Hilda Nilsson
fick vi höra hur hon experimenterar med nya material och processer både i teknik och glasering
som kan användas både i arkitektur och produkter i 3Dprint. Av övriga fick vi avnjuta härlig
musik och skönsång på högsta nivå. Efter prisutdelningen hade vi nöjet att få lyssna på vår



främste och mest kände pianist Lars Roos. Han har inte bara ackompanjerat våra främsta
sångare som Birgit Nilsson utan även bl.a gjort skivinspelningar med verk av våra stora svenska
kompositörer.
Ett härligt mingel med god mat och dryck hade vi efteråt.

Besök på Marianne Bernadotte Centrum, MBC.

Marianne Bernadotte Centrum för barnoftalmologi och dyslexi är ett forskningscentrum inom
Karolinska Institutet med syfte att främja och stödja forskningen inom barnögonvård och
dyslexi. Det långsiktiga målet är att bibehålla livskvaliteten hos barn med nedsatt synförmåga
eller inlärningssvårigheter. Mötet inleds i föreläsningssalen med korta presentationer av MBC:s
olika forskningsprojekt som bedrivs där. Därefter blir det visning av MBC och möte med olika
forskare. Professor emeritus Gunnar Lennerstrand och professor Jan Ygge deltar och denna
gång är besökarantalet begränsat till 30 personer. Vid det efterföljande minglet serveras en paj
bestående av bladspenat och fetaost, en sallad med dressing, hemmagjord surdegsbröd och
krullat smör på "mormors vis". Vin, öl, mineralvatten och därefter kaffe och kaka.
Plats: Polhemsgatan 56, 1,5 tr ( utan hiss). MBC ligger i huset bakom St Eriks Ögonsjukhus
Tid: 17 oktober kl. 16.30
Anmälan: Genom att sätta in 290 kr på Plusgiro 924454- 2 senast 10 oktober.

Adventsfirande i Slottskyrkan

Vi samlas i Slottskyrkan för en andakt inför första advent och sjunger tillsammans med Yvonne
af Ugglas och hennes kör, Kör för Alla, in julen. Därefter går vi till Kungliga Myntkabinettet där
vi bjuds på glögg, kaffe/te, lussebullar och småkakor. Traditionsenligt har vi lotteri med fina
vinster!
Plats: Slottskyrkan
Tid: 2 december kl. 14.00
Anmälan: Genom att sätta in 250 kr på Plusgiro 924454-2 senast den 25 november.

Donationer

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

Nya medlemmar

Vi hälsar följande medlemmar hjärtligt välkomna till Vänföreningen: 
Aira Edelman, Stockholm och Kerstin Wänersjö, Stockholm

Välkomna till höstens aktiviteter! Inför våren 2018 vill vi flagga upp för en visning av Kungliga
Musikhögskolans nya campus. Där får vi besöka olika konsertlokaler och bakgrunden till de

tekniska och arkitektoniska lösningar man gjort.  
Förfrågningar angående evenemang besvaras av Maria Gad Malmgren på tel: 0708- 627802      

Hjärtliga hälsningar

Styrelsen/ Eva Axelson Kumlin, ordförande och Rune Gyllander, redaktör för Nyhetsbrevet.
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