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Kära vänner! 
 
Nu tindrar stjärnor i det blå 
i hus och fönster likaså 
och alla röda tomtar gå 
med vita skägg och luvor på. 
 
Med denna dikt av Lennart Hellsing vill styrelsen önska Er alla en fröjdefull jul och ett riktigt 
gott nytt år. 
 
Höstens program inleddes den 9 oktober med en mycket uppskattad visning av 
Bernadottesviten på Grand Hôtel. Därefter intogs en läcker supé på Grands veranda.  
 
Den 7 november samlades vi på Waldermarsudde där vi fick en intressant presentation av 
utställningen om Carl Malmsten som formgivare, inredningsarkitekt och pedagog. Kvällen 
avslutades med en välsmakande fisksoppa i Prinsens kök.  

 
Lördagen före första advent samlades vi traditionsenligt i Slottskyrkan för att sjunga in julen 
tillsammans med Yvonne af Ugglas välsjungande kör. Andakten leddes av Michael 
Bjerkhagen, pastor i Kungliga Hovförsamlingen. Hans företrädare Erland Ros berättade på sitt 
engagerade sätt om hur julen firades på Oscar II:s tid. Efter glögg, pepparkakor och 
lussekatter lottades fina vinster ut till lyckliga medlemmar. 



 
 
Vårens program 
 

Besök på Konstnärshuset den 29 januari 
Vi samlas i Konstnärshusets vackra lokaler för att inta en måltid bestående av en mustig 
ungersk gulaschsoppa med smetana/creme fraiche och gremolata, smör, hembakat 
surdegsbröd, ett glas vin, kaffe och chokladkaka med vispgrädde. Vegetariskt alternativ finns 
men var vänlig anmäl detta vid betalningen. 
Efter måltiden lyssnar vi på ett föredrag med titeln Prins Eugen, Hertig av Närke av den 
kände konstvetaren Hans Henrik Brummer. Han kommer att berätta om Prins Eugen som 
konstnär och prins men framför allt om hans samtida politiska engagemang. Hans Henrik 
Brummer är väl känd av Vänföreningen sedan sin tid som överintendent för Prins Eugens 
Waldermarsudde. Han är en efterfrågad föreläsare, författare till flera konsthistoriska verk och 
aktiv i Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Dessutom var han tills 
nyligen ordförande i Stockholms skönhetsråd.   
Kvällen avslutas med musik framförd av pianisten Stefan Lindgren och cellisten Michael 
Grebner. 
Plats: Konstnärshuset, Smålandsgatan 7, 1tr 
Tid: Onsdagen den 29 januari kl.18 
Anmälan: Genom att sätta in 375 kr på plusgiro 924454-2 senast den 22 januari 
 
 

Årsmöte den 19 mars 
Årsmötet kommer att äga rum i Sällskapets lokaler på Arsenalsgatan 7. Mer information i 
nästa nyhetsbrev.  
 

Välkomna till vårens första aktiviteter 
Förfrågningar besvaras av Maria Gad Malmgren på telefon 0708-627802 

 
Vi vädjar till alla er som har e-postadress att meddela denna till maria.gad@telia.com. 

Nyhetsbrevet kan då sändas via e-post vilket skulle ge en betydande besparing för 
Vänföreningen och minska pappersförbrukningen. Dessutom kan vi då nå er snabbare vid 

t.ex. ändringar av programmet. 
 

Hjärtliga hälsningar  
Styrelsen/Ewa Kumlin, ordförande, Louise Wramner, redaktör för Nyhetsbrevet 

 
Medlemsavgifter 2014 

Årsavgift för enskild 300 kr och för par 500 kr. Betalas senast 1 mars till plusgiro 924454-2. 
Ständigt medlemskap för enskild 3000 kr och för par 5000 kr. 
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