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Onsdagen den 24 mars kl. 19.00 (OBS tiden!), Stockholms Universitet, 
hörsal E413 (Hus E, plan 4) , Frescati. T-banestation: Universitetet. 
 

Efter årsmötet samling kring den ryske ikonmålaren Dionisij, senmedeltidens 
främste, död 1508. Vi kommer att se en DVD om denne, som främst behandlar 
de betydelsefulla och omfattande freskerna i Ferapontklostret, en av ryskt 
ikonmåleris höjdpunkter. 

Verksamhetsberättelse och bokslut kommer stadgeenligt att föreligga på 
årsmötet.  

Valberedningens förslag till årsmötet 2010: 

 
Ordförande (mandattid 1 år): Ulf Abel (omval) 
 
Styrelseledamöter (mandattid 2 år): Kaj Engelhart (omval), Elisabeth Löfstrand (omval),  
Paul Nordgren (omval) 
Övriga ledamöter (mandattid 2 år) kvarstår sedan förra årsmötet. 
 
Revisorer (mandattid 1 år): Karl Erik Svensson (ordinarie) (omval), Eva Grafström 
(ordinarie) (omval). Lola Cedergren (suppleant) (omval) 
 
Valberedningens sammansättning (mandattid 1 år): 
Torsten Kälvemark (sammankallande), Per-Arne Bodin, Marianne Hallström. 
 
Valberedningen ger inga förslag till val av medlemmar i valberedningen. 

 



Tisdagen den 20 april kl. 19.00,  Stockholms Universitet,  hörsal  D397 
(Hus D, plan 3), Frescati. T-banestation: Universitetet 
 
Med anledning av vårens (redan fulltecknade) resa anordnas denna kväll en Valamo-
afton. Elisabeth Löfstrand och Ulf Abel kommer att berätta, presentera litteratur, visa 
en film från Gamla Valamo inspelad på 1930-talet (ca 20 min) mm. Dessutom serve-
ras Valamo-té och karelska piroger. OBS! 1: Obligatorisk anmälan senast måndagen 
12 april till Elisabeth Löfstrand, e-post elo@slav.su.se, brevadress Pyrolavägen 20, 
181 60  Lidingö. OBS! 2: Även medlemmar som inte kan delta i resan är välkomna! 
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…har Ikonsällskapet haft en sammankomst (13 februari) på temat ”Den klingande 
ikonen”, med bl.a. rysk-ortodox kyrkosång. Enligt någras önskan kommer här 
adresser för den som vill läsa eller höra mer. 
 
Musica Russica 
7925 Silverton Ave., Ste. 501 
San Diego, CA 92126-6350 USA 
http://www.musicarussica.com/ (på engelska) 
 
http://www.kliros.org (på ryska) 
http://kliros.ru (på ryska) 
http://www.kliros.se (på svenska, under uppbyggnad) 
      P.N. 

 
 
 

 
Det är hög tid att betala årsavgiften, kr 200:-/per son. Pg 1210533-4 
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IKONSÄLLSKAPET 
c/o Ulf Abel, Oxundavägen 42, 194 46  Upplands Väsby. 

Rundbrevsredaktör: Kaj Engelhart. Mail: kajcaritas@hotmail.com 


