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Kära Vänner!
Närvarande tid och förfluten tid
är kanske båda närvarande i kommande tid
och kommande tid inrymd i förfluten tid.
Om all tid är evigt närvarande
är all tid oåterlöslig.

Med dessa tankar om tid av T.S. Eliot från hans diktsamling Fyra kvartetter vill styrelsen
önska medlemmarna en riktigt God jul och ett Gott Nytt År!
Den 16 september firade Sigvard & Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse för
Barnögonvård 25-årsjubileum i Wallenbergsalen, Nobel Forum, Karolinska Institutet.
Den av konstnären Peter Linde vackert utformade Marianne Bernadotte-medaljen
utdelades till professor Gerd Holmström, docent Lena Jacobson och professor Jan Ygge
av Marianne Bernadotte själv. Elever från Stockholms Musikgymnasium/Kungsholmens
gymnasium underhöll. Därefter följde mottagning och mingel i Aula Medica då
medicinarnas egen kör bjöd på vacker sång. Ingegerd Råman presenterade den
arkitektoniska utformningen och den konstnärliga utsmyckningen som hon svarat för.
Vi tackar professor Gunnar Lennerstrand och hans medarbetare som generöst inbjudit
vänföreningens medlemmar till dessa två evenemang.
Den 14 oktober besökte vi Danvikshem där vi välkomnades med ett glas champagne
genom medlemmen Jan Schönborg. Per-Åke Herrström - f.d. länsråd och ombudsman för
Stiftelsen Danviks hospital sedan 1965 – höll ett humoristiskt och intressant föredrag
om Danviks Hospitals historia och verksamhet. Efter en visning av lokalerna njöt vi av
en god fisk- och skaldjurssoppa.
Den 28 november samlades vi traditionsenligt i Slottskyrkan inför första advent. Yvonne
af Ugglas och hennes härliga kör underhöll oss med vacker och stämningsfull sång. En
fin andaktsstund hölls av kyrkoherde Annelie Lowén. Glögg, kaffe, pepparkakor och
lussekatter väntade sedan i Kungl. Myntkabinettet. Som vanligt anordnades ett stort
lotteri med många fina skänkta vinster.

Vårens program
Utopian Bodies på Liljevalchs den 20 januari
Utställningen Utopian Bodies behandlar modets framtid och bjuder på ett storslaget
äventyr och en visuell fest. Modets makt är stor, modet påverkar oss alla, oavsett om vi
följer det eller tar spjärn mot det. Men kan mode användas för att skapa en bättre
framtid – och i så fall hur? Liljevalchs chef Mårten Castenfors guidar oss.
Efter visningen går vi till Hasselbacken där följande meny väntar: Hummersoppa
smaksatt med konjak och serverad med kräftstjärtar, rostad jordärtskocka, äpple,
blekselleri och salladslök. Till soppan får vi hembakat bröd. Mineralvatten/lättöl ingår.
Vin finns att köpa. Efter soppan serveras kaffe/te och kladdkaka toppad med vit
chokladmousse och färska hallon.
Plats: Liljevalchs konsthall, Djurgårdsvägen 60. 7:ans spårvagn stannar nästan utanför.
Tid: Samling kl.18.15 vid Liljevalchs entré innanför dörrarna.
Anmälan: Genom att sätta in 375 kr på plusgiro 924454-2 senast den 13 januari.
Deltagarantalet är begränsat.
Årsmöte tisdagen den 15 mars
Vänföreningens årsmöte kommer att hållas på Sällskapet, Stora Matsalen.
Mer information i nästa nyhetsbrev.
Donationer
Styrelsen vill framföra sitt varma tack till de medlemmar som lämnat generösa
donationer till Vänföreningen.
Nya medlemmar
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna till Vänföreningen: Göran Gyllenstierna,
Stockholm, Birgitta Hultbom, Djursholm, och Michaela Jolin, Stockholm
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
Årsavgiften är 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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