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Kära vänner!
Det var midnatt
fylld av nyårsklockornas sång,
och vi la våra önskningar
i en pappersballong.
Och den lyfte
Med sitt svaga lilla ljus,
och jag kände hur fri jag var.
Ska den stiga
eller sjunka? Stå på spänn!
För vad önskningen väger,
det vet inte önskaren än.

Med dessa rader från Nyårsballongen av Horace Engdahl, tonsatta av Benny Andersson, vill
styrelsen önska er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År med hopp om att era önskningar blir
uppfyllda.
Höstens program började med utdelning av Marianne Bernadottes pris och - för första gången
- av Marianne Bernadotte-medaljer den 11 september på Karolinska institutet. Professor
Barbro Johansson, Lund, samt stockholmsprofessorerna Gunnar Lennerstrand och Torsten
Wiesel, den senare tillika Nobelpristagare, erhöll var sin medalj formgiven av den kände
skulptören Peter Linde. Docent Eva Larsson, Uppsala, som fick Marianne Bernadottes pris,
höll en varmt uppskattad föreläsning med titeln ”Hur ser prematurfödda barn när de blir
äldre?”. I samband med medalj- och prisutdelningen bjöds på musikunderhållning av
Stockholms Musikgymnasium/Kungsholmens gymnasium. Efter ceremonin serverades
förfriskningar.

Den 12 november träffades vi på Nobelmuséet där Gunnar Kaj föreläste mycket fängslande
om nobelblommor och annat vildvuxet. Han visade fantastiska bilder som fick oss att längta
efter vår och sommar. Kvällen avslutades med en värmande fisksoppa i Nobelmuseéts
restaurang.
Den 29 november samlades vi i Slottskyrkan för att tillsammans med Yvonne av Ugglas
härliga kör sjunga in julen. Pastor Erland Ros uppträdde som Georg Joseph Vogler, psalmen
Hosiannas kompositör, och gav oss en fängslande exposé över dennes levnadsöde. Därefter
samlades vi traditionsenligt till adventskaffe och lotteri med fina vinster på Kungl.
Myntkabinettet.
Nya medlemmar
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna till Vänföreningen:
Marie Barrymore, Bromma, Nalini och Albert Bonnier, Stockholm, Ursula och Mikael
Robertson, Stockholm, Lilian Sagen, Stockholm samt Karin Strömqvist, Stockholm
Vårens program
Thielska Galleriet 26 februari
Den 26 februari besöker vi Thielska Galleriet och blir guidade av museéts chef Patrik Steorn.
Vi får se museéts konstsamlingar och även den nu pågående utställningen med
textilkonstnären Veronica Nygren. Vi börjar med en lättare måltid i museéts café. Där dukar
matkreatören Monika Ahlberg upp varmrökt lax med basilikapotatis och romsås, sallad,
hembakat bröd, vatten/öl samt kaffe med hembakad kaka. Vin finns att köpa för 75 kr per glas
eller 350 kr per flaska. Se www.thielska.galleriet.se
Plats: Thielska Galleriet. Ta buss 69 (OBS! ej 69K) mot Blockhusudden.
Bussen avgår från Sergels torg och Nybroplan varje kvart.
Tid: 26 februari kl.18.00
Anmälan: Genom att sätta in 350 kr på plusgiro 924454-2 senast den 18 februari
Årsmöte 18 mars
Årsmöte kommer att hållas på Sällskapet i Stora Matsalen. Mer information i nästa
nyhetsbrev.
Välkomna till vårens aktiviteter
Förfrågningar besvaras av Maria Gad Malmgren på telefon 0708-627802

Hjärtliga hälsningar
Styrelsen/Ewa Kumlin, ordförande och Louise Wramner, redaktör för Nyhetsbrevet
Medlemsavgifter 2015
Årsavgift för enskild 300 kr och för par 500 kr betalas senast 1 mars till plusgiro 924454-2.
Avgiften för ständigt medlemskap är för enskild 3000 kr och för par 5000 kr.
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