Kära medlem i Nordens Ljus!
Välkommen till ännu en säsong på pråmen och våra aktiviteter!
Lördagen den 4 februari hade vi årsmöte i vår förening. Då bestämdes
årsavgiften för 2017 0ch 2018. Årsavgiften blir 1100 kr/person och år och
500 kr /person och år för over seas. Det blir en liten höjning för vissa – men en
sänkning för de flesta. Vi hoppas att detta leder till att fler vill bli medlemmar i
klubben!
En varierad säsong väntar – vi fortsätter med våra bejublade torsdagar med olika
framträdanden. Vi kommer att ha både sång och musik och några lättsamma
föredrag.
Galleriet byter konstnär varje månad och då har vi förhandsvisning av
utställningen följt av vernissagefest. Då serveras god mat i krogen och bra musik
är det alltid!
Sista tisdan rullar på. Jazzmusik med Leo Lindberg och hans husband. Det blir
härliga kvällar! Dessutom är vår ambition att utöka musikutbudet på tisdagar
med några andra band som vill komma och spela. Det ska bli riktigt roligt!
Studiebesök blir det också – de brukar vi ha på onsdagar. Aula Medica den 1
mars är bokat och den 19 april blir vi guidade i Herta Hillfons nya hus på
Skeppsholmen - som invigs den 25 mars. Slottets ordenssalar och Gustavsbergs
ateljéer ligger också i pipeline.
Café pråmen öppnade den 6/2. Vi tar en liten promenad innan vi ses på pråmen
för en fika med nybakade bullar. Vi vill gärna se att pråmen kan bli en mötesplats
även på dagtid för den som är ledig och har lust att prata bort en stund.
Måndagar kl 14 om du vill promenera – annars kom direkt till pråmen kl 15!
I maj tänker vi åka till Helsingfors och fira Finlands självständighet – 100 år i år!
Massor av aktiviteter i Helsingfors och vi blir guidade av Nordens
Ljusmedlemmar som bor där. Det blir två övernattningar på båten och en hel dag
i Helsingfors. Datum ännu inte bestämt men håll utkik i vår kalender!
Du kan alltid se vad vi planerar – allt ligger i vår kalender
www.nordensljus.se/kalender
Varmt välkommen som medlem i Nordens Ljus!

