
                                    

                                               
                          
        
                             Verksamhetsberättelse 2014 
                               Nordens Ljus klubben 
 
Styrelsen har sedan årsmötet den 22 mars 2014 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 (2016) 
    Mille Nylander kassör (2016) 
    Anders Holm ledamot (2015) 
    Kerstin Heikenfeldt ledamot (2015) 
 
Adjungerade Klubben   Jane Kampf Galleriet 
    Kersti Lidström Baren 
    Börje Claesson Redaktör   
 
Revisor    Birgitta Zeidlitz (2015) 
Revisorssuppleant   Lena Eriksson (2015) 
            
 
Valberedning    Kersti Lidström sammankallande 
    Gunilla Odensjö Larsson 
    Lena Wollin 
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Årsmöte 
Årsmöte hölls den 22 mars med 55 tal 
medlemmar närvarande. 
 

 
Årsmötesförhandlingar 
 
Styrelsemöten 
Nordens Ljus klubben har haft nio 
protokollförda styrelsemöten och ett 
heldags planeringsmöte under 
verksamhetsåret. 
 
Medlemmar 
Klubben 506 medlemmar varav 90 
konstnärsmedlemmar. Under året har ett 
40-tal medlemmar invalts i klubben. 
 
Information till medlemmarna 
Hemsida 
Klubben har en hemsida i drift sedan ett 
antal år. Sedan december 2013 arbetar vi i 
Word Press. Sidan uppdateras 
kontinuerligt med nya och pågående 
aktiviteter och ger medlemmarna möjlighet 
att följa klubbens verksamhet. 
 
Kalenderblad och information via e-
post 
Vår redaktör sänder ut ”kalendern” 
månadsvis. Denna utgör viktig information 
till medlemmarna. Kalendern skickas ut 
via e-post månadsvis och s k ”blixtmail” 
går ut inför kommande aktiviteter. Detta 
gäller speciellt torsdagsaktiviteterna. 
 
 

Information via post 
Till ett 60-tal medlemmar, som inte kan ta 
emot e-post, skickas kalenderbladet via 
traditionell postgång. 
 
Ekonomi 
Klubbens ekonomi den 31 december  
ligger på minus, delsvis beroende på att 
30-årsjubileet på Nalen blev något dyrare 
än beräknad.  Styrelsens resultat för 2014 –  
70 953:60. 
 
Nedan några axplock från klubbens 
verksamhet under 2014 
Tisdagar 
Vi har haft jazzmusik ”Sista tisdan” 8 
gånger under året. Det har varit fantastiska 
jazzkvällar. Leo Lindberg har ansvarat för 
musiken med sitt husband. I januari hade 
Leo releaseparty när han släppte en skiva 
och i september blev han Monica 
Zetterlundstipendiat. 
 

 
 
 
I husbandet har förutom Leo ingått Ali 
Djeridi , Jesper Kviberg, Chris 
Montgomery och Moussa Fadera som har 
alternerat på trummor, Erik Söderlind, och 
Lars Ekman på gitarr.  Kenji Rabson och 
Björn Lundén och Tom-Eddye Norden bas. 
Linus Lindberg tenorsax 
 
. 
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Husbandet 
 
Gästartisterna har varit många. För att 
nämna några: Bosse Skuba, Anna-Greta 
Sigurdadottir, Gunnar Åkerhielm och John 
Holmström piano, Ove Gustavsson, Jess 
Gersztenkoren och Tom Megyessi bas. 
Magnus Dölerud tenorsax. Bo 
Lindenstrand altsax, Emil Norman 
trummor 
 
Under hösten 2014 har Lars-Gunnar 
”Larsa” Johansson varit klubbmästare för 
sista tisdan. 
 
Torsdagar 
Nedan följer ett axplock ur Klubbens 
Torsdagsverksamhet. Ett bläddrande i 
Ljusets hemsida pekar på att det varit ett 
rikt, brett och uppskattat program som våra 
klubbmästare erbjudit medlemmarna. Ett 
20-tal torsdagskvällar har vi haft 
verksamhet under året, det har varit musik, 
föredrag och vin och ostprovning. 
	  
Här	  några	  av	  programmen;	  
Sång	  och	  musik	  
Torsdagen den 23 januari fick vi åter njuta 
av en musikalisk soaré, som genomfördes 
av Holiday Singers. 
 
Gunvor Pontén och Lasse Zackrisson 
underhöll med ett program om Ruben 
Nilsson. De båda turades om med att 
berätta historien om och att sjunga visor av 
Ruben Nilsson.  
 
 
 

 
 
Torsdagen den 16 oktober fick vi lyssna 
till Bengt Olrog piano och Hasse Arnbom 
gitarr ”I de saligas kvarter". En kväll med 
mycket Ulf Peder Olroglåtar, och en 
entusiastisk publik. 

 
 
Den 19 mars fick vi lyssna till David 
Bradish (The Bob Geldof of Sweden) när 
han sjöng evergreens med gitarrkomp av 
Anders Färdal.  
 
Peter Nydal och Bo Simonsson bjöd visor 
av mycket varierande slag. 
 
Föredrag	  
Sven	  Gustafsson	  berättade	  och	  spelade	  
musik	  från	  New	  Orleans,	  denna	  
mytomspunna	  stad,	  före	  och	  efter	  
Katrina	  inför	  en	  entusiastisk	  publik.	  	  
	  
Torsdagen	  den	  15	  maj	  berättade	  Peter	  
Ander	  om	  Louis	  Armstrong.	  	  Ett	  40-‐tal	  
personer	  lyssnade	  till	  musik	  och	  
berättelse	  om	  Louis	  från	  början.	  
	  
"Operafantasten	  och	  läkaren	  Eddie	  
Persson	  dissekerade	  Mozarts	  
Trollflöjten".TROLLFLÖJTEN	  -‐	  en	  opera	  
för	  frimurare,	  esoteriker	  och	  alkemister? 
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Jonny	  Goetzinger	  och	  Felicia	  Buijs	  
underhöll	  med	  visor	  som	  för	  det	  mesta	  
var	  skrivna	  av	  Jonny.	  
	  
Erik	  Kjellberg	  underhöll	  med	  
jazzhistoria	  och	  Gunnar	  Adler	  Karlsson	  
talade	  inför	  en	  förväntansfull	  publik	  .	  
 
Golfaren och författaren Karl Hägg-
blom spred nödvändigt vetande 
vetande om både smått och gott ur golfens 
historia.  
 
Tomas Richters berättelse om " Ecuador - 
från djungel till Galapagos" och Lars 
Granath  under titeln "Får ett sjökort se ut 
hur som helst?".   
 
Månadsfester 
Vi har haft 9 månadsfester inklusive 
den avslutande lotterifesten i 
december. Festerna, som ju också är 
vernissagefester, har kryddats med god 
musik och Pelle med personal har 
svarat för menyerna. 
 
Fredagen den 28 november var det ”Event” 
i samband med hängning av jullotteriet. 
Detta blev en lyckad tillställning. Ett 40-tal 
medlemmar och gäster kom och smakade 
på våra snittar, drack  mousserande vin, 
köpte lotter  och minglade.  
 
Årets höjdpunkt – fest på Nalen 
30-års jubiléet på Nalen blev en succé. 248 
personer, medlemmar och deras gäster 
deltog i jubileet. Stämningen var hög. 
Några av jullotteriets vinster fanns på plats 
och alla vinsterna visades på storbild. 
 
Anders skötte presentationen. Först ut, helt 
utanför programmet, var Lasse Zackrisson 
med sitt dragspel och Per Strandin med 
sången av Björn Lindroths ”Mulliga Maj”. 
Även Britt Dambergs första sång var en låt 
av Björn till komp av Göte Wilhelmsson 
och Jan Bergnér. Björn Landberg ledde 
allsången till jubileumsvisan som han 
skrivit. Jack Lidström och Stickan 
Söderqvist förstärkt med Charlie Lidström 

underhöll. Arthur Hultling kåserade kring 
konst, skärgård och stipendier. 
 

 
I foajén 
 
Julmarknad 
Den 6 december var det julmarknad. Det 
fanns mycket att köpa allt från träsniderier 
och silversmide till egen produktion av 
jazzskivor. Många besökte marknaden 
både medlemmar och gäster. I 
restaurangen serverades mackor med 
strömming och laxröra. 
 
Det ekonomiska resultatet i form av 
provision på medlemmarnas försäljning 
blev drygt 3 250 kronor, pengar som går 
till Björnes minnesfond. 
 
Besök på landsort 
Det blev även i år sedvanlig utflykt till 
Landsort. Vi besökte skulpturutställningen 
denna gången den 12 augusti-Denna 
gången den 12 augusti. Det ”gungade” 
kraftigt på båten och det regnade när vi 
kom fram. Arthur mötte som vanligt upp 
med sin flakmoppe. Hemma hos Arthur 
och Birgitta blev vi bjudna på kaffe med 
dopp och Arthur berättade som vanligt på 
ett medryckande sätt. Snart lyste solen från 
en klar himmel och vi besökte först det 
lilla Galleriet ”Boden” – en av öns äldsta 
bodar – som visade skulpturer av Marylyn 
Gierow och BIP – Britt Ingrid Persson 
 
Det har också varit vinprovning vid två 
tillfällen och en surströmmingsfest.  
. 
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Baren 
Förutom dryck, har det i baren funnits 
något gott att få av menyns ”hemlagade” 
rätter; lammfärsbiffar, potatisgratäng, 
crepés och västerbottenpaj. Det har också 
funnits ett begränsat antal portioner från 
matsalens ”dagens”, samt våra standard-
rätter pytt, vårrullar och strömmings-
mackor. I tillägg till standardsortimentet av 
vin, vitt, rött och rosé, har det under året 
funnits ett alternativt finvin av respektive 
färg.  
 
Ett 40-tal bartenders svarar för att 
medlemmar och gäster skall trivas. Baren 
har öppet alla dagar utom söndagar. 
 
Utombords 
Detta är ett samlingsnamn på olika 
aktiviteter som medlemmarna kan 
medverka i och som sker utanför borden på 
Nordens Ljus. I utombords ingår bl. a 
Bio- och Teaterbesök, Tennis, Golf och 
Boule. 
 
Måndagen den 25 augusti var det dags för 
Nordens Ljus Klubbens årliga golftävling. 
Även denna gång gick den av stapeln på 
Haninge golfklubb. 15 personer spelade i 
den strålande sensommarsolen. Vinnare 
blev inte oväntat Lena Eriksson från 
Haninge golfklubb och Gösta Fischer från 
Trosa som god tvåa. På kvällen blev det 
prisutdelning i anslutning till buffé i 
pråmen. 
 

 

 
Årets vinnare. 
 
Tisdagar jämna i veckor träffas  
bioklubben för att se en aktuell film 
tillsammans. Bioklubben har ett 30-tal 
medlemmar. 
 
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.  
 
Vår pråmfarsa Lars-Erik Eriksson har 
under året lagt ner stor möda på att ”hålla 
ordning” på lös och fast egendom. 
 
Galleriverksamheten 
Galleriverksamheten drivs av bolaget. 
Under vår- och höstsäsongen 
genomfördes nio månadsutställningar 
med förhandsvisningar på månadsfesterna. 
 
I Galleriet och Aktersalongen ställer 
etablerade konstnärer ut. 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 4 000 kronor.  
 
Årets Björnes minnesfond 
stipendiater 
Stipendiet från Björnes minnesfond 
delades ut till Ornö hembygdsmuseum.  
De som tog emot priset vid utdelningen på 
Nalen var Anders Wilborg och Susanne 
Santesson. 



	   6	  

 
 
Utdelning av stipendiet 
 
Slutord 
När detta skrivs har det nya ”ljusåret” som 
blir vårt 31:a kommit en bra bit på väg 
och det är styrelsens ambition att 
tillsammans med alla våra 
klubbmedlemmar göra också 2015 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 2015 

 
 
 
Elisabeth Ståhlbåge  
 
 
Anders Holm 
 
 
Ulf Du Rietz 
 
 
Mille Nylander  
 
Britt Lindroth 
 
 
Kerstin Heikenfeldt 
 
Inga Berg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  


