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Verksamhetsberättelse 2013         
                                     Nordens Ljus klubben 
 
 
Styrelsen har sedan årsmötet den 23 mars 2013 bestått av () = valda till år: 
 
 
Ordinarie ledamöter Elisabeth Ståhlbåge ordförande (2015) 
Klubben  Ulf Du Rietz klubbmästare  (2015) 
  Britt Lindroth vice klubbmästare (2015) 
  Inga Berg sekreterare web-redaktör (2014) 
  Mille Nylander kassör  (2014) 
  Anders Holm ledamot  (2015) 
  Bo Thorstorp ledamot  (2015) 
 
 
Adjungerade klubben  Jane Kampf Galleriet 
  Börje Claeson Redaktör 
  Kersti Lidström Baren 
 
 
Revisor  Åsa Ekman   (2014)  
Revisorssuppleant   Birgitta Seilitz  (2014) 
 
 
Valberedning  Kersti Lidström sammankallande 
  Laijla Molén 
  Gunilla Odensjö Larsson 
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Årets händelse – flyttning av pråmen till 
Kungsholms Strand 
Kajen vid Museet skulle genomgå 
renovering och pråmen blev av hamnen 
anvisad plats vid Kungsholms Strand. 
Tisdagen den 2 juli bogserades pråmen från 
Museikajen till Kungsholms Strand.  
 

 
På väg till Kungsholmsstrand genom passagen 
vid Ekelundsbron. 
 
Årsmöte 
Årsmöte hölls den 23 mars med ett 40-tal 
deltagare. Som framgår under rubriken årets 
aktiviteter har det vissa torsdagar varit glest 
med medlemmar. På årsmötet tog Ulf upp 
frågan om man skall välja en annan 
veckodag eller andra typer av program. 
Diskussionen gav inte några entydiga svar 
och medlemmarna uppmanades att ”tänka 
till” och lämna eventuella synpunkter till 
styrelsen. 
 
Styrelsemöten 
Nordens Ljus Klubben har haft nio 
protokollförda styrelsemöten och ett heldags 
planeringsmöte under verksamhetsåret. 
 
Medlemmar 
Klubben har 543 medlemmar. Under året 
har ett 50-tal medlemmar invalts. 
 
Information till medlemmarna 
Hemsida 
Under slutet av november 2013 fick klubben 
en ny hemsida med programbyte från 

Joomla till Word Press. Sidan uppdateras 
kontinuerligt med nya och pågående 
aktiviteter vilket ger medlemmarna möjlighet 
att följa klubbens verksamhet. 
 
Kalenderblad och information via e-post 
Vår redaktör sänder ut ”kalendern” 
månadsvis. Denna är ett viktigt 
informationsdokument till medlem- 
marna. Kalendern skickas ut via e-post 
månadsvis och s k  ”blixtmail” går ut inför 
kommande aktiviteter. Detta gäller speciellt 
torsdagsaktiviteter. 
 
Till ett 80-tal medlemmar som inte kan ta 
emot e-post skickas kalenderbladet via  
traditionell postgång. 
 
Ekonomi 
Klubbens ekonomi har utvecklats väl och vi 
har kunnat genomföra de engagemang vi 
önskat. Styrelsens resultat för 2013 60.580 
kronor överförs i ny räkning. 
 
Krogrådet 
Krogrådet är ett samverkansorgan mellan 
krögaren och klubben vars syfte är att 
diskutera (och lösa) aktuella frågor mellan 
parterna. I rådet ingår barmorsan och 
klubbmästaren. 
 
Årets aktiviteter 
Nedan följer ett axplock ur Klubbens 
verksamhet under året. Ett bläddrande i 
Ljusets hemsida ”Hänt sen sist” spalt 
pekar på att det varit ett rikt, brett 
och uppskattat program som vår 
klubbmästare erbjudit medlemmarna. 
 
Oavsett vilken typ av program som erbjudits 
har det vissa torsdagar varit tunt med 
medlemmar. 
 
Nedan några axplock i torsdagarnas 
programutbud;  
 
Föreläsningar:  
”Har ens makthavarna någon frihet” med 
Gunnar Adler Karlsson. Möten med Astrid 
Lindgren och hennes bilder med Jacob 
Forsell. Informationschefen för 
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världskulturmuséerna. Peter Skogh 
berättade hur den kinesiska Terracotta-
armén kom till Skeppsholmens bergrum. 
Inte bara Eva Englund utan även den 
svenska glaskonstens historia fick ett 25-tal 
medlemmar och gäster sig till livs på 
Nordens Ljus torsdagen den 11 april, när 
designern och konstnären Nicke 
Gustavsson stod för programmet. Han 
berättade om den s k Graaltekniken, som 
Eva Englund vidareutvecklade. Illustratören 
Ilon Wikland är den konstnär som illustrerat 
allra flest av Astrid Lindgrens böcker. 
Designprofessorn Henriette Koblanck 
berättade om nya sätt att arbeta med grafisk 
design. I oktober fick vi lyssna till 
kulturforskaren Inga Lena Ångström 
Grandiens berättelse om Kungsholmen. 
 
Musik och underhållning: 
Visor och ballader har framförts av Jonny 
Goetzinger, Tomas Edström - förstärkt med 
medlemmarna från Trio Med Bumba Rolf 
Bergström och Janne Bumba - och Pelle 
Törner. I februari fick i lyssna på sång-
gruppen Holiday Singers. Operasångerskan 
Hedda Hasselström framförde ett mycket 
uppskattat program. Denna torsdag 
framförde också poeten Solveig Ström sina 
egna dikter. I april framförde Gunvor 
Pontén, Axelle Axelle och Lasse Zackrisson 
programmet ”På Lek”. En liten kabarét från 
deras ungdom på Restaurang Ulla Winblad. 
I september genomförde Bengt Peder Olrog 
och Hasse Arnbom ett program med Ulf 
Peder Olrogs musik. I november fick vi 
”återbesök” av de klassiska gitarristerna 
Olsson och Sederholm.  

 
Olsson och Sederholm 
 
Sista tisdan 
Vi har också haft jazzmusik ”Sista 

tisdan” 8 gånger under året. Det har 
varit fantastiska jazzkvällar. Leo 
Lindberg har ansvarat för musiken. 
I husbandet har Kenji Rabson, Lars Ekman 
och Erik Söderlind spelat bas/gitarr. Bosse 
Söderberg, Moussa Fadera, Ali Djeridi, 
Jesper Kviberg och Chris Montgomery har 
spelat trummor. Gästartisterna har varit 
många. För att nämna några; Bosse Skuba 
på pianot, Bo Lindenstrand altsax. 
Legenden Bernt Rosengren ingick i 
husbandet i november. Andra namnkunniga 
musiker som medverkat är Jerker Halldén 
på tenorsax och Ove Gustavsson på bas. 
 

 
Husbandet sista tisdan 
 
Månadsfester 
Vi har haft 10 månadsfester inklusive 
den avslutande lotterifesten i 
december. Festerna, som ju också är 
vernissagefester, har kryddats med god 
musik och Pelle med personal har 
åstadkommit läckra maträtter. 
 
Julmarknad 
Den 8 december var det dags för 
julmarknad. Många besökare kom och 
det såldes bra. Vi fick se ett vackert 
luciatåg från Alviksskolan med Jonny 
Goetzinger som ledare. Böcker, skivor, 
siden och keramikvaror. julpynt, olika 
konsthantverk; silversmide, träsniderier 
fanns att köpa. God stämning var det både i 
matsalen, baren, aktersalongen och i 
Galleriet. 
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Samspråk och försäljning av ljusstakar 
 
Det ekonomiska resultatet i form av 
provision på medlemmarnas försäljning blev 
drygt 3 000 kronor, pengar som går till 
Björnes minnesfond.  
 
Besök på landsort 
Det blev även i år sedvanlig utflykt till 
Landsort. Denna gången i augusti.  
Arthur mötte som vanligt upp vid kajen med 
sin flakmoppe. Ett 40-tal skulpturer 
beskådades i strålande solsken.  
 

 
Verk av Sam Westerholm 
 
Sist besöktes kulturbryggans Gallleri 
 
Öjan där ett 100-tal skulpturala verk av Sam 
Westerholms fanns.  
 
Det har också varit vinprovning och 
surströmmingsfest. 
 
Jane och Anders har haft högläsning i 
aktersalongen för litteraturintresserade. 
 
Baren 
Förutom dryck, har det i baren funnits 
något gott att få av menyns ”hem- 

lagade” rätter; lammfärsbiffar, potatis - 
gratäng, crepés och västerbottenpaj. 
Det har också funnits ett begränsat antal 
portioner från matsalens ”dagens”, samt 
våra standardrätter pytt, vårrullar och 
strömmingsmackor. I tillägg till standard-
sortimentet av vin, vitt, rött och rosé, har det 
under året funnits ett alternativt finvin av 
respektive färg. Det senaste året har baren 
också kunnat erbjuda flera alternativa 
ölsorter. Numera serveras också 
månadens drink i baren.  
 

 
Samtal i baren. 
 
POTATISENS VÄNNER® 
Etablerade sedan länge är potatisens 
vänner. 2013 lagades potatis den 18 
november. Information från denna händelse 
finns under rubriken Potatisens vänner på 
hemsidan. 
 

 
Potatiskonstnären Martin Heap. 
 
Utombords 
Detta är ett samlingsnamn på olika 
aktiviteter som medlemmarna kan 
medverka i. Allt sker utanför borden på 
Nordens Ljus. I utombords ingår bl. a 
Bio- och Teaterbesök, Tennis, Golf och 
Boule. 
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Ett 20-tal medlemmar genomförde för 
åttonde året i rad Klubbens 
golfmästerskap, som avslutades med 
buffé och prisutdelning ombord. 
Mer information om de olika 
aktiviteterna finns på Nordens Ljus- 
klubbens hemsida.  
 

 
Ovan Nordens Ljusklubbens golfvinnare 2013 
 
Nordens Ljus AB 
Bolaget förvaltar vår fina pråm med 
dess lokaler och utrustning och 
underhåller den, så att den kan 
utnyttjas för alla våra klubbaktiviteter, 
För utan underhåll – ingen underhållning! På 
våra årliga pråmfixardagar leder de frivilliga 
insatserna från medlemmarna till att 
pråmen hålls i dugligt skick. 
 
Galleriverksamheten 
Galleriverksamheten drivs av bolaget. 
Under vår- och höstsäsongen 
genomfördes nio månadsutställningar 
med förhandsvisningar på månadsfesterna. 
I Galleriet ställer etablerade konstnärer ut, i 
Aktersalongen visar mindre etablerade 
konstnärer sina verk. Galleriet och 
Aktersalongen har även stor betydelse som 
mötesplats för klubbmedlemmarna. 
 
Björnes minnesfond 
Auktioner för Björnes minnesfond 
arrangeras varje månad. I år har de 
inbringat cirka 6 300 kronor och resultatet 
från årets julmarknad inbringade 3 020 
kronor. 
 
Nordens Ljus Matsal 
Pelle med personal driver restaurangen 
. 

Harö Krog och ser till att vi får god mat på 
våra månadsfester 
 
Lantärnan 
Klubbens egen konstförening Lantärnan har 
genomfört ett antal aktiviteter under året bl a 
med besök hemma hos olika konstnärer. Allt 
detta redovisas i Lantärnans egen verksam-
hetsberättelse. 
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När detta skrivs har det nya ”ljusåret” som 
blir vårt 30:e kommit en bra bit på väg 
och det är styrelsens ambition att 
tillsammans med alla våra klubbmedlemmar 
göra också 2014 till ett ljusare år. Vi 
fortsätter på den nya platsen vid 
Kungsholmsstrand att i Björnes anda ”göra 
klubben till ett vattenhål, kring vilket alla 
medlemmar kan flockas”. 
 

 
Stockholm i mars 2014 
 
 
Elisabeth Ståhlbåge         Ulf Du Rietz 
 
 
Mille Nylander                  Britt Lindroth    
 
 
Inga Berg                    Anders Holm 
  
 
Bo Thorstorp 
 
 
 


