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Kära Vänner!
Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård
djupt under midnattstimma.
Månen vandrar sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast tomten är vaken.
Med dessa rader från Viktor Rydbergs ”Tomten” vill styrelsen önska Er alla en fröjdefull jul
och ett riktigt gott nytt år.
Höstens program inleddes den 13 september med utdelning av Marianne Bernadottes pris till
med. dr Anna-Lena Hård på S:t Eriks Ögonsjukhus som sedan gav oss en inblick i sin viktiga
forskning. Därefter bjöd Ögonsjukhuset oss generöst på musikunderhållning och
förfriskningar med välsmakande sandwichs.
Den 29 september gjorde vi ett mycket uppskattat besök på Elghammars slott där hertiginnan
Christina d´Otrante generöst öppnade sitt vackra hem för oss. Efter ett välkomnande glas
champagne intog vi en magnifik lunch som dukats upp i slottets matsal. Till kaffet berättade
Christina mycket underhållande och med fransk esprit om slottets och släkten d’Otrantes
spännande och händelserika historia. Vårt besök avslutades med en intressant rundvandring i
slottet under Christina d’Otrantes kunniga ledning. Det var ett 50-tal glada och mycket nöjda
medlemmar som tillsammans anträdde färden hem.
Den 24 oktober besökte vi ett museum i Ulriksdals Slottspark där Drottning Kristinas
kröningskaross från 1650 förvaras. Den förevisades av fil. dr Astrid Tydén-Jordan som på ett
fängslande sätt satte in den i sitt historiska sammanhang. Därefter samlades vi på Ulriksdals
Wärdshus för en utsökt supe´.

Den 1 december samlades vi i Slottskyrkan för en andakt inför första advent. Vi sjöng med
Yvonne af Ugglas fantastiska kör de välkända julsångerna. Glögg, pepparkakor, kaffe och
lussebullar serverades sedan på Kungl. Myntkabinettet.
Ett lotteri med fina vinster anordnades också. Professor Gunnar Lennerstrand gav på sitt
charmerande sätt oss en resumé över Vänföreningens programaktiviteter under det gångna
året. Vår hedersordförande Peter Hammargren avslutade sammankomsten med att önska oss
alla en god jul och ett gott nytt år. Han uppmuntrade oss också att ge bidrag till Sigvard och
Marianne Bernadottes stipendiefonder.

Vårens program
Visning av den utställningen ”Stolthet och fördom” på
Nationalmuseum den 17 januari 2013
”Stolthet och fördom” - den sista utställningen på Nationalmuseum innan det stängs för en
flerårig renovering och tillbyggnad – har blivit mycket uppmärksammad och handlar om
villkor och möjligheter för kvinnliga konstnärer i Frankrike och Sverige 1750-1860. En unik
samling högklassiga konstverk från denna tid presenteras på den guidade visningen. Före
visningen samlas vi för en gemensam måltid, bestående av en välsmakande laxrätt, sallad,
hembakat bröd med färskost, öl/mineralvatten samt kaffe med liten kaka, i Restaurang
Atrium, Rehnska rummet, i Nationalmuseum.
Samling: kl. 17.30 i Nationalmuseums entré (vid kapprummet)
Anmälan: Genom att sätta in 350 kr på plusgiro 924454-2 senast den 11 januari

Årsmöte den 14 mars 2013
Årsmötet kommer att hållas i Blå salongen på Sällskapet den 14 mars 2013 med samling kl.18
följt av årsmötesförhandlingar och supé. Mer information kommer i nästa nyhetsbrev.
Välkomna till vårens första aktiviteter!
Förfrågningar besvaras av Maria Gad Malmgren på telefon.
Hjärtliga hälsningar
För styrelsen Ewa Kumlin, ordförande, Louise Wramner, redaktör för Nyhetsbrevet
Påminnelse om e-postadresser
Styrelsen vill påminna om att medlemmarna lämnar sina e-postadresser för att snabbt kunna
nås.
Medlemsavgifter 2013
Årsavgift för enskild 300 kr och för par 500 kr. Betalas senast 1 mars.
Ständigt medlemskap för enskild 3000 kr och för par 5000 kr.
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