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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"

Dessa rader från Elsa Beskows Höstvisa ger oss genast lust att ödmjukt ströva ut i naturen och
förundras över skönheten, vemodet och färgprakten som hösten ger oss.                             . 
Dikten i förra Nyhetsbrevet 2/2018 är skriven av Alf Henriksson.

Stipendieutdelning 5 juni 2018 på Waldemarsudde 5 juni 2018

Stiftelsen Marianne & Sigvard Bernadottes Konstnärsfond delade för 36:e året ut fem stipendier
till välförtjänta konstnärer inom olika områden. Fem stipendiater fick en prissumma på vardera
50.000 kr.
2018 års stipendiater är: Idun Baltzersen som tilldelades stipendium för ett djärvt, nyskapande
konstnärskap med rötter i såväl norsk som svensk tradition. Rasmus Luthander som har
imponerat med flera starka skådespelarinsatser på Dramaten. I uppsättningen " Molnens bröder"
imponerar han som magisk Arielgestalt med kraftfull expressivitet och närvaro. Pär Engsheden
har med sina kreationer gjort svensk couture internationellt ryktbar och med sin skicklighet,
elegans och djärvhet inspirerat flera nya generationer av modeskapare. Amanda Borgfors
Mészáros är en ung begåvad modedesigner som kombinerar egensinnig fashionabel enkelhet
med modet att tänka miljömässigt hållbart. En kreatör för framtiden som juryn säger. Jens
Persson, baryton, som haft en fantastisk framgång som Papageno i Trollflöjten. Juryn skriver:
"med en vacker röstklang, en självklar scenisk begåvning och musikalitet förespås han en
mycket fin karriär som sångare." Stipendiaterna berättade lite om sig själva och vi fick även
höra vacker sång av Jens Person och en monolog framförd av Rasmus Luthander. Flera
jurymedlemmar var närvarande och professor Harald Lyth, operachef Birgitta Svendén och
kulturjournalist Lars Ring höll fina tal men det starkaste ögonblicket var nog när Sara Danius
reste sig upp i sin röd-svarta Nobelklänning och talade inspirerande om Pär Engsheden som
designer och som person. Han är den enda kläddesigner som hon mer djupgående kan tala med
om författaren Proust! Efter prisutdelningen intogs en gourmettallrik i Prinsens kök men denna
kväll fick den serveras i fler rum för att alla närvarande skulle få plats.

Information angående Vänföreningens behandling av personuppgifter GDPR

Vänföreningen påverkas av EU:s dataförordning GDPR, General Data Protection Regulation,
som har trätt i kraft 28 maj 2018. Så hanterar vi dina personuppgifter: Vi värnar alltid om 
integriteten. Vi samlar aldrig in mer uppgifter än nödvändigt och vi överlåter eller säljer aldrig
dina personuppgifter till tredje part. Undantag kan ske om myndigheter enligt lag eller



myndighetsbeslut efterfrågar personuppgifter. Insamling av data: De data vi är i behov av att
samla in och lagra för att ha en uppdaterad medlemsmatrikel utgör grund för information till
medlemmar, kallelse till möten samt fakturering av medlemsavgifter. Det gäller adress,
e-postadress och ev. annan adress för fakturering. Var lagras dina uppgifter och hur länge?
Vänföreningen lagrar dina personuppgifter inom EU. Vi sparar dina data så länge som krävs för
att uppnå det syfte vilken informationen samlades in. Vid utträde ur föreningen tas dina
personuppgifter bort helt ur vår medlemsmatrikel. Hur skyddas dina uppgifter? Vi gör vårt bästa
för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring,
obehörigt röjande eller obehörig åtkomst. Det gör vi med tekniska och organisatoriska åtgärder.
Vilka är dina rättigheter? Enligt lagen om dataskydd har du rätt till kontroll över dina
informationsuppgifter och information om hur vi behandlar dessa uppgifter. Du kan höra av dig
till styrelsen om du vill utöva någon av dina rättigheter, t ex rätta felaktiga eller ofullständiga
uppgifter.

Sigvard & Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse för Barnögonvård, tors 4 okt 2018

Stiftelsen verkar för att främja och stödja forskningen inom barnögonvård och dyslexi. Det
långsiktiga målet är att bibehålla livskvaliteten hos barn med nedsatt synförmåga eller
inlärningssvårigheter. Programmet öppnas genom att Marianne Bernadotte, med dr h.c. hälsar
oss välkomna. Se separat inbjudan.           

Visning av Postmuseum i Gamla stan tisdagen den 30 oktober kl. 18.00

Museet ligger i ett vackert kulturhus med anor från 1600-talet. Det köptes av Posten år 1720 och
inrymde fram till 1869 Stockholms enda postkontor. År 1906 invigdes Postmuseum. Vi får en
guidad visning av unika och omfattande samlingar av såväl posthistoria som filateli. Vi får veta
vilka som fick brev på 1600-talet jämfört med idag, om postuniformer, stämplar, skyltar och
andra föremål som knyter an till Postens historia.Efter visningen beger vi oss till restaurang
Treskillingen, som ligger i samma byggnad, för att avnjuta en värmande sydfransk
fisksoppa/gryta med hembakat surdegsbröd.Ett glas vin ingår. Till kaffet får vi fransk
chokladtårta med vispad grädde.
Plats: Postmuseum, Lilla Nygatan 6, Gamla stan
Anmälan: Genom att sätta in 395 kr per person på Plusgiro 924454-2 senast den 23 oktober
2018        Anmälan är bindande och deltagarantalet är begränsat.

Adventsfirande i Slottskyrkan lördag 1 dec 2018 kl.14.00

Vi samlas i Slottskyrkan för en andakt inför första advent och sjunger in julen tillsammans med
Yvonne af Ugglas och hennes kör, Kör för alla. Därefter går vi till Kungliga Myntkabinettet där
vi bjuds på glögg med pepparkakor, kaffe/te med saffransbröd, struvor och småkakor. Vi
planerar som vanligt för ett adventslotteri med toppenvinster.
Plats: Slottskyrkan 
Anmälan: Genom att sätta in 250 kr på Plusgiro 924454-2 senast den 24 november 2018

Donationer

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

Nya medlemmar

Vi vill hälsa följande nya medlemmar välkomna till Vänföreningen: Hans Högström och Mino
Rostamian, Lennart Uller och Mikael Celvin, Elisabeth Hellström Broms, Lars Ring, Annika
Levin och Jacob Wallenberg, Angelica af Ugglas Tamm och Henrik Tamm, Gerd Wrede

Styrelsen/Gunnar Andersson, ordförande och Rune Gyllander, redaktör för Nyhetsbrevet
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