
Nordens	  Ljus	  30	  år	  
Här	  följer	  ett	  försök	  att	  sammanfatta	  de	  senaste	  tio	  åren	  av	  vår	  trettioåriga	  seglats.	  

”Den	  sällskapliga	  samvaron	  utgör	  kärnan	  och	  är	  förutsättningen	  för	  vår	  verksamhet”	  
(Årsberättelse	  91).	  

Vi	  alla	  i	  Nordens	  Ljus	  är	  samtidigt	  värdar	  och	  gäster.	  Är	  det	  något	  du	  kan	  bidra	  med?	  
Något	  klubbstyrelsen	  kan	  förbättra?	  Det	  beror	  på	  oss,	  inte	  på	  ”dom”,	  inte	  på	  någon	  diffus	  
organisation.	  Du	  är	  en	  i	  klubben	  som	  tar	  på	  allvar	  Björnes	  uppmaning	  ”Roa	  dig!”	  Ta	  
gärna	  ett	  handtag	  här	  och	  där,	  när	  du	  känner	  att	  du	  kan	  förbättra	  vårt	  klubbliv,	  
handgripligt	  praktiskt	  och	  med	  nya	  idéer.	  	  Klubben	  blir	  trevligare	  om	  vi	  alla	  bidrar	  med	  
förslag	  till	  utveckling.	  

Nu	  börjar	  vi	  med	  klubbens	  hjärta,	  dvs	  Baren.	  

När	  du	  kommer	  in	  genom	  klubbingången	  är	  det	  första	  som	  möter	  dig	  Björn	  Lindroths	  
pliriga	  blick	  i	  bysten	  ovanför	  trappan.	  Grundaren	  Björne,	  detta	  ”vänskapens	  geni”,	  han	  
älskade	  att	  människor	  ”from	  all	  paths	  of	  life”	  strålade	  samman	  på	  Pråmen	  och	  förhöjde	  
livsnerven.	  

Nerför	  trappan	  går	  vår	  färd	  och	  sen	  till	  vänster,	  in	  i	  Baren.	  

Här	  kan	  vara	  alldeles	  tyst	  eller	  så	  sväller	  väggarna	  av	  alla	  argument	  när	  diverse	  	  
spörsmål	  strax	  står	  inför	  sin	  lösning.	  Mestadels	  är	  det	  ”småsnack”	  om	  livet	  och	  konsten	  	  
att	  leva,	  med	  eller	  utan	  konst.	  Barmästarna	  är	  alltid	  pålitliga	  samtalspartner.	  

Bakom	  disken	  finner	  du	  ”les	  pauvres	  maitres	  de	  bar”,	  vilka	  av	  ideella	  skäl	  skänker	  ut	  
konfonium”.	  (Åke	  Söderquist.)	  

Baren	  tillämpar	  sjöpriser,	  på	  allt	  från	  Loka	  till	  sprit.	  För	  att	  underlätta	  gästernas	  val	  har	  
vi	  kategoriserat	  utbudet.	  Här	  kan	  du	  beställa	  såväl	  finsprit	  som	  fulsprit,	  såväl	  finvin	  som	  
fulvin	  –	  i	  stora	  glas.	  Vi	  väntar	  otåligt	  på	  att	  SAOL	  ska	  legitimera	  ordbruket.	  Förklaring	  
lämnas	  vid	  behov	  över	  disk.	  

Barfolket	  fortbildar	  sig	  då	  och	  då,	  för	  att	  du	  ska	  få	  ännu	  bättre	  service,	  kanske	  ibland	  få	  i	  
dig	  något	  annat	  än	  en	  enkel	  6:a	  whisky	  eller	  ett	  glas	  vitt/rött.	  Emellanåt	  briljerar	  vi	  nu	  
också	  med	  Månadens	  Drink.	  

Flera	  av	  barmästarna	  lagar	  smårätter	  som	  kan	  avnjutas	  kvällar	  och	  lördags-‐
eftermiddagar	  när	  krogen	  är	  stängd.	  För	  det	  mesta	  finns	  att	  välja	  mellan	  räk-‐	  och	  
champinjoncrepes,	  lammfärsbiffar	  med	  potatisgratäng,	  ättiksströmming	  och	  ibland	  
överraskningar.	  Dagens	  Rätt	  kan	  förbeställas	  från	  krogen.	  

Tre	  torsdagar	  i	  månaden	  har	  vi	  kulturellt	  program	  i	  Galleriet.	  Spännvidden	  är	  stor,	  så	  
även	  på	  de	  soppor	  som	  tjänstgörande	  barmästare	  serverar	  oss.	  	  

Kersti	  Lidström	  är	  vår	  barmorsa	  som	  ser	  till	  att	  barbemanningen	  fungerar	  och	  att	  vår	  
drickskassa	  hamnar	  på	  banken	  för	  att	  två	  gånger	  per	  år	  omsättas	  i	  fest	  på	  hummer	  resp.	  
svenska	  kräftor	  –	  och	  en	  och	  annan	  Loka.	  

Baren	  har	  sin	  egen	  barpoet	  med	  stora	  framgångar	  vid	  vårt	  bargängs	  sammankomster.	  –	  
Hans	  saftigt	  roliga	  visor	  vid	  dessa	  excesser	  förtjänar	  en	  större	  publik.	  Björn	  Landberg,	  vi	  



höjer	  våra	  bägare	  för	  din	  rimkonst.	  Tänka	  sig	  att	  vi	  har	  en	  egen	  poet,	  det	  är	  som	  på	  
Bellmans	  tid!	  

Baren	  som	  sista	  bastion	  för	  rökare	  föll	  till	  sist,	  nu	  är	  det	  rökfritt	  på	  hela	  Pråmen.	  

På	  Alla	  hjärtans	  dag	  -‐09	  kunde	  du	  köpa	  Lars	  Nybergs	  grafiska	  blad	  ”Dump	  in	  love”.	  Hela	  
behållningen	  gick	  till	  Björnes	  minnesfond.	  

Inför	  sommaruppehållet	  -‐13	  firades	  sista	  barkvällen	  vid	  Nationalmuseum	  –	  ”Last	  Night	  
of	  the	  Pråm’s”.	  Under	  sommaren	  bar	  det	  av	  till	  Kungsholmsstrand,	  eftersom	  vi	  inte	  
längre	  fick	  ligga	  kvar	  vid	  vår	  kajplats	  på	  Blasieholmen.	  Kajrenovering	  och	  planer	  för	  
Nobelmuseum	  tryckte	  på.	  

I	  Baren	  hänger	  små	  konstverk,	  mellan	  runda	  bordet	  och	  bardisken,	  det	  är	  originalen	  till	  
alla	  våra	  nyckelkort	  genom	  åren.	  

I	  Baren(t	  v	  om	  toan)	  hänger	  också	  varje	  månad	  konstverk	  som	  du	  kan	  lägga	  bud	  på.	  
Verken	  har	  donerats	  av	  medlemmar	  och	  intäkterna	  går	  helt	  till	  Björnes	  minnesfond.	  
Intresserad	  av	  att	  donera	  tag	  kontakt	  med	  Jane	  Kampf.	  

Galleriet	  och	  Aktersalongen	  

Om	  Baren,	  t	  v	  nedanför	  trappan,	  är	  Nordens	  Ljus	  hjärta	  så	  är	  Galleriet,	  t	  h	  nedanför	  
trappan,	  dess	  lunga.	  Här	  genomförs	  större	  delen	  av	  den	  underhållning	  som	  klubben	  står	  
för.	  	  	  

I	  Galleriet	  	  
–	  hittar	  du	  månadsuställningen	  av	  en	  eller	  flera	  etablerad	  konstnärer,	  att	  bedåras	  eller	  	  	  
överraskas	  av,	  i	  många	  fall	  att	  fundera	  och	  komplentera	  över.	  	  
–	  framförs	  program	  tre	  torsdagar	  i	  månaden	  av	  inbjudna	  gäster	  från	  vitt	  skilda	  
kulturområden,	  allt	  	  tillsammans	  med	  ett	  glas	  och	  en	  tallrik	  soppa..	  	  
–	  presenteras	  en	  fredagskväll	  i	  månaden	  två	  nya	  konstutställningar	  ombord.	  Efter	  
tillhörande	  festmiddag	  i	  Matsalen	  blir	  här	  sen	  dans	  till	  levande	  musik.	  	  
–	  arrangeras	  månaden	  jam	  session	  ”Sista	  Tisdagen”	  inför	  intresserade	  lyssnare.	  
–	  finns	  grafik	  i	  vaggan	  som	  våra	  konstnärer	  lämnat	  till	  försäljning,	  bläddra	  så	  kanske	  du	  
hittar	  något	  som	  passar	  din	  smak.	  	  
–	  och	  i	  baren	  hänger	  varje	  månad	  ett	  verk,	  donerat	  av	  en	  medlem,	  som	  du	  kan	  lägga	  ett	  
bud	  på,	  om	  du	  vill	  låta	  uppgradera	  dina	  väggar.	  Behållningen	  går	  till	  Björnes	  
minnesfond.	  

En	  konstresa,	  arrangerad	  av	  av	  Leena	  och	  Lennart	  Rengen,	  gav	  oss	  konstupplevelser	  och	  
trevligt	  umgänge.	  Tack,	  gärna	  en	  gång	  till!	  

I	  Aktersalongen	  en	  trappa	  upp	  
–	  hittar	  du	  varje	  månad	  även	  en	  ung	  konstnärs	  verk,	  till	  ålder	  eller	  verksamhetstid,	  
ibland	  hens	  första	  utställning,	  med	  all	  de	  känslor	  en	  debut	  kan	  innebära.	  
–	  har	  medlemmar	  ett	  eget	  utrymme	  för	  förtroliga	  samtal	  om	  livet	  eller	  andra	  angelägna	  
ämnen.	  
–	  har	  medlemmar	  en	  lokal	  som	  kan	  reserveras	  för	  sammanträden,	  på	  dagtid	  eller	  kväll.	  
Vänd	  dig	  till	  Pelle	  i	  restaurangen	  för	  bokning	  och	  eventuell	  beställning	  av	  mat	  och	  dryck.	  

	  



Nordens	  Ljus	  AB	  

Bakom	  klubben	  finns	  ett	  aktiebolag	  som	  är	  klubbens	  och	  krogens	  hyresvärd	  samt	  
ansvarar	  för	  Galleriet	  och	  konsten	  ombord.	  

Det	  mest	  omfattande	  uppdraget	  är	  underhållet	  av	  själva	  pråmen.	  ”Inget	  underhåll	  –
ingen	  underhållning”.	  Nytt	  tak	  och	  renovering	  av	  köket,	  liksom	  regelbunden	  tillsyn	  på	  
varv	  kostar	  många	  sköna	  tusenlappar.	  	  	  	  	  

Bolaget	  värvar	  och	  vårdar	  också	  företagsmedlemskapen	  med	  bland	  annat	  särskilda	  
medlemskvällar	  med	  underhållning	  och	  något	  att	  äta.	  Restaurangen	  är	  en	  grundbult	  för	  
många	  av	  vår	  företagsmedlemmar.	  Årsavgifterna	  ger	  företagsmedlemmarna	  rätt	  att	  
använda	  lokalerna	  för	  interna	  träffar.	  

Ett	  krogråd	  med	  representanter	  för	  bolaget,	  klubben,	  krögaren,	  baren,	  galleriet	  och	  
Potatisens	  Vänner	  samordnar	  alla	  verksamheter	  som	  berör	  krogen,	  klubben	  och	  bolaget.	  

Man	  prövade	  under	  ett	  år	  att	  ha	  gemensamma	  styrelsemöten	  för	  bolaget	  och	  klubben.	  
Numera	  är	  mötena	  återigen	  åtskilda.	  

Ett	  jättearbete	  lades	  också	  ned	  före-‐under-‐efter	  flytten	  från	  Museikajen	  till	  	  
Kungsholmsstrand	  

Björnes	  minnesfond	  

När	  Björne	  dog	  1999	  bildades	  en	  enskild	  stiftelse	  till	  hans	  minne.	  Pengar	  som	  kommer	  
in	  används	  till	  ett	  årligt	  stipendium	  till	  personer	  som	  verkar	  i	  Björnes	  anda	  –	  kultur	  och	  
skärgård.	  

Till	  fonden	  doneras	  en	  viss	  andel	  av	  försäljningen	  på	  Julmarknaden,	  hela	  försäljningen	  
av	  donerade	  konstverk	  liksom	  en	  stor	  årlig	  summa	  som	  klubben	  avsätter.	  Donationer	  är	  
välkomna	  tillplusgiro	  534916-‐2	  Stiftelsen	  Björn	  Lindroths	  minnesfond.	  

Restaurangen	  –	  Harö	  Krog	  

Lennart	  Rengen	  beskriver	  i	  ett	  särskilt	  kapitel	  hur	  Olle	  Rosell	  kom	  tillbaka	  och	  räddade	  
oss	  från	  skeppsbrott.	  Olle	  blev	  efter	  denna	  strålande	  insats	  	  utsedd	  till	  hedersmedlem.	  
Numera	  står	  Pelle	  vid	  grytorna	  och	  ser	  till	  at	  vi	  får	  en	  god	  tvårättersmiddag	  till	  gott	  pris	  
vid	  de	  månatliga	  vernissagemiddagarna.	  Catering	  och	  hyresfri	  festvåning	  bokar	  du	  
genom	  krogen.	  Luncherna,	  numera	  med	  uteservering	  sommartid,	  ligger	  idag	  högt	  över	  
de	  17	  luncher	  per	  dag,	  som	  Charlie	  Meurk	  på	  90-‐talet	  räknade	  ut	  att	  vi	  behövde	  för	  att	  
inte	  gå	  back.	  Harö	  Krog	  mår	  nu	  bra	  och	  luncherna	  har	  blivit	  uppskattade	  bland	  
kungsholmsborna.	  

Klubben	  

Antalet	  medlemmar	  i	  oktober	  2014	  var	  534	  st.	  varav	  85	  konstnärsmedlemmar	  och	  19	  
företagsmedlemmar	  

När	  jag	  försöker	  fånga	  klubbens	  alla	  aktiviteter	  blir	  jag	  matt,	  yr	  och	  glad.	  Kan	  vi,	  har	  vi	  
gjort	  allt	  detta?	  Mycket	  hänger	  på	  klubbmästaren,	  Ulf	  du	  Rietz.	  Sista	  tisdagen	  och	  
kontakter	  med	  musikerna	  	  och	  förmåga	  att	  dra	  	  till	  oss	  dansanta	  orkestrar	  till	  
månadsfesterna	  hänger	  mycket	  på	  Britt	  Lindroth.	  	  



En	  del	  evenemang	  sker	  nästan	  en	  gång	  i	  veckan,	  något	  en	  gång	  i	  månaden,	  flera	  några	  
gånger	  per	  år	  och	  slutligen	  de	  förlustelser	  som	  dyker	  upp	  en	  gång	  per	  år	  och	  något	  som	  
varit	  engångsföreteelser.	  En	  del	  programpunkter	  kan	  ta	  paus	  ett	  år	  eller	  två	  av	  skilda	  
anledningar.	  	  

Pricka	  av	  här	  och	  se	  hur	  mycket	  du	  roar	  dig	  på	  Pråmen.	  

Julmarknad	  med	  glöggen,	  ”torsdagskvällarna”,	  surströmming,	  allsång,	  Potatisens	  
Vänner-‐måltiderna,	  biokvällar,	  golftävling,	  pråmfix,	  Sista	  Tisdagen,	  boule	  (?),	  Harödagen,	  
snapstävling	  (?),	  jullotteriet,	  högläsnig	  i	  Aktersalongen,	  spelkvällar,	  nya	  medlemmars	  
kväll,	  vinprovning,	  datautbildning,	  medlemsenkät,	  klistring	  (av	  post	  till	  medlemmar,	  
numera	  till	  största	  delen	  ersatt	  av	  e-‐post	  genom	  Börje	  Claesson),	  vernissagemiddagar	  
med	  dans	  och	  dagen	  efter	  vernissage,	  stora	  20-‐årsfesten	  och	  den	  lika	  festliga	  25-‐
årsfesten,	  målarkurs,	  rekryteringsvecka…	  	  
Jag	  plockar	  ut	  några	  aktiviteter	  och	  du	  kan	  alltid	  dyka	  upp	  på	  de	  upplevelser	  som	  bjuds.	  

Vi	  börjar	  med	  20-‐års	  festen,	  en	  strålande	  fest	  på	  Teaterskeppet	  med	  middag,	  enastående	  
uppträdanden	  av	  Nordens	  Ljus-‐artister	  och	  sedan	  dans	  till	  Jack	  Lidströms	  och	  Bunta	  
Horns	  orkestrar,	  alltmedan	  vi	  sakta	  gled	  fram	  genom	  ett	  sommarfagert	  natt-‐Stockholm.	  

Till	  jubileet	  gjordes	  kylskåpsmagneter,	  precis	  lagom	  att	  sätta	  upp	  månadsbladet	  med.	  
Finns	  fortfarande	  att	  köpa	  i	  baren	  för	  en	  tia	  

Vi	  fick	  även	  chansen	  att	  köpa	  en	  ljusstake,	  formgiven	  av	  Torkel	  Dahl…,	  som	  mycket	  
verkningsfullt	  tar	  fram	  våra	  vackra	  fönster	  i	  matsalen.	  Du	  kan	  se	  den	  på	  bardisken.	  

25-‐åren	  firades	  med	  middag,	  underhållnjng	  och	  dans	  på	  Spaghettioperan,	  helt	  suveränt.	  

”Sista	  tisdagen”	  

Gillar	  du	  jazz	  är	  detta	  ett	  fint	  tillfälle,	  här	  bjuds	  härlig	  jazz.	  Bengt-‐Arne	  Wallin	  drog	  med	  
sina	  unga	  musiker	  ett	  tungt	  lass,	  som	  2006	  togs	  över	  av	  Calle	  Bagge	  med	  flera.	  Kom	  
gärna	  nästa	  ”sista	  tisdag”,	  det	  blir	  ännu	  roligare	  med	  större	  publik.	  Du	  kan	  komma	  på	  
tom	  mage,	  det	  finns	  god	  ”Pelle-‐soppa”	  till	  en	  billig	  penning.	  

Potatisens	  vänner	  

Ett	  mycket	  uppskattat	  evenemang	  med	  de	  fantastiska	  tryckta	  menyerna	  som	  alla	  får.	  
Denna	  måltid	  är	  så	  uppskattad	  att	  den	  endast	  är	  för	  medlemmar.	  Det	  stora	  problemet	  är	  
att	  intresset	  för	  ätandet	  är	  mycket	  större	  än	  för	  lagandet.	  Om	  du	  känner	  dig	  kapabel,	  att	  
med	  några	  kompisar,	  laga	  en	  trerätters	  middag	  med	  potatis	  som	  huvudingrediens,	  
beräkna	  femtio	  portioner,	  så	  tala	  med	  Jane	  Kampf.	  Alla	  menyerna,	  snart	  100	  stycken,	  
hänger	  i	  restaurangen.	  

Nya	  medlemmars	  kväll	  

Här	  är	  nya	  som	  gamla	  medlemmar	  välkomna	  att	  umgås	  över	  en	  macka	  och	  ett	  glas	  vin	  
och	  få	  lite	  historik	  om	  Pråmens	  liv	  och	  leverne.	  

Julmarknad	  

Marknaden	  är	  resultatet	  av	  skilda	  färdigheter,	  såsom	  småslöjd,	  textil,	  smycken,	  
signerade	  böcker,	  dito	  musik,	  hembakat	  och	  hemgjort	  i	  största	  allmänhet.	  Du	  får	  alltid	  



med	  dig	  något	  oemotståndligt	  hem	  som	  kan	  passa	  som	  julklapp.	  Arrangörerna	  efterlyser	  
fler	  utställare!	  10%	  av	  omsättningen	  går	  till	  Björnes	  minnesfond.	  

Hedersmedlem	  

På	  årsmötet	  i	  mars	  utser	  styrelsen	  hedersmedlemmar	  till	  någon	  ”som	  ställt	  upp	  för	  
klubben	  i	  med-‐	  och	  motgång	  med	  kunnande,	  entusiasm	  och	  engagemang	  

Konst	  i	  matsalen	  

I	  matsalen,	  på	  väggen	  mot	  trappan,	  hänger	  ett	  stort	  verk	  av	  Björne.	  ”Briggar	  på	  redden	  
mot	  Kastellholmen”.	  Tavlan	  är	  en	  donation	  av	  medlemmar	  och	  AB:et	  och	  klubben	  har	  
delad	  vårdnad.	  

Torsdagarna	  

Tre	  torsdagar	  i	  månaden,	  inte	  torsdag	  före	  vernissagefest,	  då	  behöver	  konstnärerna	  
utrymme	  för	  att	  hänga	  sin	  konst,	  kan	  du	  äta	  soppa	  tillagad	  av	  barmästarna	  till	  en	  billig	  
penning	  och	  umgås	  med	  nya	  och	  gamla	  medlemmar.	  Efter	  soppan,	  vid	  pass	  klockan	  
19.00	  kan	  du	  lyssna	  på	  något	  intressant	  program	  inom	  spannet	  allt	  från	  operasång	  till	  
biodling.	  Fältet	  är	  mycket	  brett,	  ja	  nästan	  utan	  gränser.	  

Från	  den	  tvåhundrafaldiga	  menyn	  gör	  jag	  en	  kort	  presentation	  av	  ett	  litet	  urval:	  

–	  Bosse,	  Victor	  och	  Mickes	  storstadskvällar	  med	  musik	  och	  sång.	  

–	  Jack	  Lidström,	  Bengt-‐Arne	  Wallin	  och	  Rune	  Öfverman	  höll	  vid	  olika	  tillfällen	  bejublade	  
sammandrag	  och	  översikt	  över	  sina	  musikerliv.	  

–Maj	  Sjöwall	  med	  högläsning	  och	  betraktan	  över	  Slas.	  

–	  Yukiko	  Duke	  ”Om	  hur	  jag	  blev	  en	  bokmal”.	  

–	  Indiska	  ambassadören	  är	  en	  kvinna	  och	  hon	  besökte	  oss	  på	  internationella	  
kvinnodagen.	  

–	  Gunvor	  Pontén	  om	  Nordens	  ljus	  historia	  

–	  Emma	  Hamberg,	  fjortisarna	  eviga	  beskyddare”	  om	  sex	  och	  kärlek	  

–	  Erik	  Lallerstedt	  om	  mat.	  

–	  Vernissagefesterna	  =	  Månadsfesterna.	  	  
Först	  happy	  halvtimme	  i	  baren,	  med	  rabatt	  på	  allt	  med	  hyfsad	  alkoholstyrka.	  Sedan	  
presenterar	  konstnärerna	  sina	  verk.	  Mycket	  intressanta	  sittningar	  i	  Galleriet	  och	  
Aktersalongen.	  

Därefter	  söker	  du	  upp	  din	  plats	  vid	  bordet	  och	  gläds	  åt	  dina	  bordsgrannar	  och	  har	  en	  
givande	  afton	  under	  Pelles	  tvårätters.	  Kaffe	  och	  den	  lilla	  chokladmunsbiten	  hör	  också	  
till.	  Sedan	  blir	  det	  mer	  än	  trevligt	  i	  baren	  och	  på	  dansgolvet.	  I	  många	  år	  turades	  Jack	  och	  
Bunta	  om	  att	  inleda	  höst-‐	  resp.	  vårterminen.	  Många	  andra	  orkestrar	  har	  glatt	  våra	  öron.	  
Rune	  har	  spelat	  och	  Britt	  har	  sjungit.	  Gissa	  om	  det	  var	  populärt.	  

	  



Pråmfix	  

Här	  har	  du	  chansen	  att	  dels	  städa,	  feja,	  måla,	  dels	  träffa	  folk	  och	  umgås	  och	  efter	  väl	  
förrättat	  värv	  äta	  en	  bit	  ihop.	  Rekommenderas.	  

Medlemsenkäten	  

Våren	  2014	  fick	  vi	  chansen	  att	  ha	  åsikter	  om	  verksamheten.	  Det	  visade	  sig	  att	  
torsdagarna,	  vernissage-‐/månadsfesterna,	  sista	  tisdagen	  och	  utflykter	  med	  
kulturaktiviteter	  får	  höga	  poäng.	  

Tekniksidan,	  stort	  som	  smått,	  lite	  konst	  och	  viktig	  kunskap	  

Hela	  datoriseringsprocessen	  har	  varit	  ett	  stort	  jobb,	  tack	  för	  alla	  insatser.	  Resultatet	  är	  
att	  vi	  har	  en	  hemsida	  som	  ständigt	  förbättras	  och	  där	  du	  kan	  uppdatera	  dig	  om	  vilka	  
begivenheter	  som	  är	  på	  gång.	  Ett	  resultat	  av	  hemsidan	  är	  att	  månadsbladet	  ”Blå	  ljuset”	  
har	  gått	  från	  pappersform	  till	  digitalt.	  Här	  kan	  du	  även	  hitta	  namnen	  på	  våra	  
styrelsemedlemmar	  i	  klubben	  och	  bolaget.	  Adressen	  är	  w.w.w.nordensljus.se.	  

Pråmfarsa/-‐morsa	  är	  någon	  som	  alltid	  behövs,	  en	  händig	  person	  som	  kan	  fixa	  småfel	  
och	  skavanker.	  Hör	  av	  dig	  till	  ordföranden	  om	  du	  vill	  ta	  i	  ett	  tag.	  Som	  allt	  arbete	  inom	  
klubbens	  ram	  är	  det	  ideellt.	  

Konstföreningen	  

Konstföreningen	  bildades	  1991	  och	  från	  2005	  hette	  vi	  Lantärnan.	  Föreningen	  upplöstes	  
i	  samband	  med	  årsmöte	  2014.	  

Föreningens	  uppgifter	  var	  att	  utsmycka	  Pråmen,	  köpa	  in	  konst	  för	  utlottning	  och	  ge	  
medlemmarna	  konstupplevelser.	  I	  baren	  finner	  du	  K.G	  Beijemarks	  ”Nils	  Ferlin”	  på	  
bardisken,	  på	  stora	  bordet	  Grodorna	  av	  Sture	  Colin	  och	  uppe	  i	  trappan	  hänger	  Torsten	  
Renqvists	  ”Främmande	  fågel”	  och	  i	  matsalen	  ”Korpen”	  av	  Sture	  Colin.	  

För	  att	  stimulera	  föreningens	  tillväxt	  betalade	  klubben	  halva	  årsavgiften	  upp	  till	  100	  
medlemmar.	  

I	  samband	  med	  årsmötet	  hölls	  utlottning	  på	  den	  inköpta	  konsten.	  

Många	  uppskattade	  besök	  gjordes	  i	  konstnärsateljeer	  och	  privata	  samlingar.	  Den	  årliga	  
utflykten	  till	  Utö	  och	  entusiasten	  Arthur	  Hultings	  så	  imponerande	  skulpturutställningar	  
varje	  sommar	  har	  blivit	  en	  god	  tradition.	  

Några	  sista	  fantasieggande	  förslag	  –	  Vart	  tog	  de	  vägen?	  

Midvinterblot,	  gåsamiddag,	  potatiskokboken,	  Britt	  Lindroths	  förslag	  om	  
barnbarnsdagar/-‐kvällar,	  Beaujolais	  Noveau-‐provning??	  

Och	  sist(nästan)	  de	  eviga	  följeslagarna	  

Hur,	  vad	  och	  vem	  betalar	  musikernas	  mat	  och	  dryck,	  påminnelse	  om	  betalning	  av	  
årsavgiften,	  städning	  av	  Baren	  och	  Galleriet,	  musikanläggningen,	  medlemsmatrikel.	  

Läs	  gärna	  ”En	  förverkligad	  dröm”,	  skriven	  av	  Janne	  Agrell	  



Slutfundering	  

Nu	  inför	  resan	  mot	  40	  år	  gäller	  det	  att	  bestämma	  sig	  för	  vilken	  förening	  vi	  vill	  ha.	  En	  där	  
många	  sitter	  på	  hyllan	  och	  väntar	  sig	  underhållnig	  och	  uppassning	  eller	  en	  klubb	  där	  de	  
flesta	  bidrar	  med	  sina	  kunskaper	  och	  färdigheter	  .	  Björnes	  första	  ord	  till	  mig	  och	  Jan	  var	  
”Jaha	  -‐	  vad	  kan	  vi	  använda	  er	  till”.	  	  

Välkommen	  att	  göra	  vår	  klubb	  till	  en	  deltagande,	  levande	  klubb.	  Roa	  dig!!	  

TRETTIOÅRSFEST	  

15	  november	  2014	  firar	  vi	  stort	  på	  Nalen	  med	  mat	  och	  dryck,	  underhållning	  och	  dans	  
förstås.	  Hoppas	  att	  vi	  ses/sågs.	  

Hösten	  2014	  

Anita	  Östlin	  	  

	  


