
Kära Nordens Ljus-medlemmar! 

Vilken fantastisk termin vi haft! Tack vare alla er som kommit troget på våra olika 
arrangemang! Mest roligt är det kanske att våra ”nya” aktiviteter, Stadsvandringarna 
och studiebesöken, rönt så stor uppskattning! Känns väldigt motiverande för nästa 
år! 

Vi fick ju en riktig ”smakstart” med vår temamånad i oktober om Povel Ramel – en 
fantastisk månad på många vis, där kanske Povels Naturbarn ändå utgjorde 
höjdpunkten. Men även de andra framträdandena under temamånaden rönte stor 
framgång. Roligt också att vi kunde samarbeta med Povel Ramel-sällskapet – det 
har vi förhoppningsvis inte gjort för sista gången! 

Även de övriga torsdagarna, med SvTs fd Moskvakorrespondent, Stig Fredrikson 
(5/11), jazzlegendaren Peter Ander (12/11) Argentinska tangon meds Birgitta 
Lindberg (19/11) och naturfotografen Claes Grundsten (3/12) var mycket 
uppskattade med många gäster. 

Julmarknaden (5/12), under Barbro Werelius ledning, blev som alltid en 
succé. Lotterifesten (19/12) – var som vanligt välbesökt och 20 glada vinnare gick 
från festen med nya tavlor! 

Nu laddar vi för en ny termin – och vi har redan kommit en bit på väg med 
planeringen för 2016. Vi sätter igång torsdagen den 14 januari med ett Musikkryss 
som leds av två spelande herrar, som kommer att spela musik ur filmens och TV-
seriernas värld. Missa inte det – det blir en rolig kväll! 

Litteraturkvällarna rullar på och gästas den 20/1 av vår medlem Ken Olofsson. Men 
det finns också möjlighet att se Slottets festvåning tillsammans med Tomas 
den 27/1 och besöka keramikern Birgitta Watz den 3/2. Lite längre 
fram, 11/2, kommer en ovanligt berest cyklist, Erik Olsson, att berätta om sina öden 
och äventyr! Om honom kan ni dessutom läsa i tidningen Vagabonds resepodd, 
avsnitt 11. Ett välfyllt program väntar oss! 

Emma Hamberg – som jobbar med vår satsning på nya medlemmar, ”Nordens Ljus –
Next!” är också väl igång med planeringen för 2016. Det planeras en hel del fester 
och glada upptåg! 

Titta redan nu på nästa termins program www.nordensljus.se/kalender 

Nu önskar vi er alla en God och Fridfull jul och ett Riktigt Gott 2016. 

Vi ses då! Klubbmästeriet! 

	


