
                                    

                                               
                          
        
                             Verksamhetsberättelse 2015 
                               Nordens Ljus klubben 
 
Styrelsen har sedan årsmötet den 21 mars 2015 bestått av () = valda 
till år: 
 
Ordinarie ledamöter                  Inga Berg (2016) ordförande 
    Håkan Pramsten (2017) vice ordförande 
Klubben          Kerstin Heikenfeldt (2017) klubbmästare
    Brita Bergqvist (2017) sekreterare 
    Mille Nylander kassör (2016) 
    Tomas Richter (2017) 
    Britt Lindroth (2017)  
 
Adjungerade Klubben   Jane Kampf Gallerist första halvåret 2015 

 Ljufa Elfwing VD Gallerist andra halvåret 2015 
    Kersti Lidström Baren första halvåret 2015 
    Gunilla Odensjö - Larsson andra halvåret 2015 
    Börje Claesson Redaktör   
 
Revisor    Birgitta Zeidlitz (2016) 
Revisorssuppleant   Lena Eriksson (2016) 
            
 
Valberedning    Kersti Lidström sammankallande 

(Har ersatts av Gunilla Odensjö Larsson som     
sammankallande    

    Lena Wollin 
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Årsmöte 
Årsmöte hölls lördagen den 21 mars 2015  
med ett 40-tal medlemmar närvarande. 

 
Jan och Anita Östlin ledde årsmötesförhandlingar- 
na. 
 

 
Några av deltagarna vid årsmötet 
 
Styrelsemöten 
Under året har styrelsen haft 10 
protokollförda sammanträden och den 20 
augusti heldags planeringsmöte 
tillsammans med aktiebolaget. 
 
Medlemmar 
Klubben har 516 varav 78 är konstnärer, 
64 artister och 14 företagsmedlemmar. 
Under året har tillkommit 57 nya 
medlemmar och 65 har av olika 
anledningar lämnat klubben. 
 
Information till medlemmarna 
Hemsida 
Klubben har en hemsida i drift sedan ett 
antal år. Sidan uppdateras kontinuerligt 
med nya och pågående aktiviteter och ger 
medlemmarna möjlighet att följa klubbens 
verksamhet.   
 
Information från verksamheten läggs också 
ut på Facebook.  

 
 
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 återfinns också 
på hemsidan. Från och med mars 2015 har 
vi tagit ett nytt mailsystem i drift. Från 
detta går påminnelsemail ut inför i princip 
varje ny aktivitet. Vi skickar mail till 420 
medlemmar.  
 
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 visar 
ett överskott på 37 592:50. 
 
Klubbmästeri 
Sedan årsmötet 2015 har klubben en 
programplaneringsgrupp som döpts till 
klubbmästeriet. Ansvarig och samman-
kallande är Kerstin Heikenfeldt. I 
klubbmästeriet ingår både representanter i 
styrelsen och utanför. Från styrelsen ingår 
förutom Kerstin, Brita Bergquist. Britt 
Lindroth och Tomas Richter. Utanför 
styrelsen finns Anders Holm, Lars-Gunnar 
Johansson och Lena Wollin.  
 
Klubbmästeriet har under året åstadkommit 
ett varierat och rikt utbud för våra 
medlemmar.  
 
Nedan redovisas ett urval av aktiviteter 
från klubbens verksamhet 2015: 
 
Tisdagar 
Vi har haft jazzmusik ”Sista tisdan” 8 
gånger under året. Det har varit fantastiska 
jazzkvällar. Leo Lindberg har ansvarat för 
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musiken med sitt husband. Leo har både 
erhållit Monica Zetterlund stipendie- och 
Faschingpris. 
 

 
 
Vi har också haft Filip Ekestubbe vid 
pianot som ansvarig för musiken en tisdag. 
Filip är också en anlitad musiker och 
kompositör med Charlie Norman-
stipendium och pris i musiktävlingen 
Youth Jazz Comets i bagaget. 
 
 

 
 
I husbandet har förutom Leo bl a ingått: 
Lars Ekman bas, Erik Söderling, gitarr, 
Anna-Greta Sigurdadottir piano Ali Djeridi 
Jesper Kviberg, Chris Montgomery och 
Moussa Fadera som har alternerat på 
trummor. 
 
Gästartisterna har varit många under året. 
För att nämna några: Bernt Rosengren, och 
Stefan Isaksson på saxofon, Calle Bagge, 
Bosse Skuba, Anna-Greta Sigurdadottir, 
Gunnar Åkerhielm och John Holmström på 
piano, Ove Gustavsson och Jess 
Gersztenkoren bas, Bo Lindenstrand 
altsax, Emil Norman trummor. 

 
Under 2015 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 vinprovning.  
	
Här	några	av	programmen;	
Året	började	med	att	Anders	Holm	
berättade	om	Fritjof	Nilsson	Piraten	
inför	ett	50-tal	medlemmar	och	gäster.	
Torsdagen	efter	underhöll	kåsören	
Ludvig	Rasmusson.	Sedan	följde	föredrag	
av	Karl	Häggblom	och	Louise	Lyberg,	
	
Den	19	februari	fick	vi	lyssna	musik	och	
sång	av	Mikael	Kihlman	och	Katarina		
Bech.	Den	5	mars	till	klassiska	gitarrer	
med	Olsson	och	Sederholm	och	den	12	
mars	till	skådespelerskan	Lil	Terselius.	I	
april	sjöng	Jonny	Goetzinger	visor	till	
gitarr	och	senare	i	april	var	det	
vinprovning.	
.	
Vårterminen	avslutades	med	en	
diskussion	om	Ljusets	framtid.	Det	blev	
en	lysande	föreställning,	ett	70-tal	
medlemmar	fanns	på	plats	och	deltog	i	
diskussionerna	och	visade	sina	lappar	
med	förslag	till	en	”bättre	framtid”.	
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Höstens	torsdagskvällar	inleddes	med	
sång	av	Cecilia	Torngren	.	
	
”Povel	Ramel	månad”	
Under	oktober	månad	var	det	Povel	
Ramel	”för	hela	slanten”.	
	
Den	8	oktober	framträdde	Povels	
naturbarn,	Lotta	och	Mikael	Ramel	och	
Hans	Backa	Eriksson	för	en	fullsatt	båt.	

	
		

	
Povels	naturbarn	
Den	15	oktober	fick	vi	ett	insiktsfullt	och	
inspirerande	föredrag	av	fil	dr	Johanna	
Broman	Åkesson	som	skrivit	en	
avhandling	om	Povel	Ramel.	
	
Povelmånaden	avslutades	med	att	
Magdalena	Ribbing	talade	om	Povel	
Ramels	gastronomiska	intresse.	
	

	

Den	5	november	fick	vi	lyssna	till		
SVT:s	f	d	Moskvakorrespondent	Stig	
Fredrikson.	Ett	60-tal	intresserade	
lyssnade	till	”Vad	rör	sig	i	huvudet	på	
Putin”.		
	

 
Intresset var stort för Stig Fredriksson 
 
Den 12 november fick vi lyssna till Peter 
Ander när han berättade om Louis 
Armstrong och Jack Teagarden. 
 
Den 19 november var det dags för tango 
Vi	fick	en	introduktion	om	”Den	
argentinska	tangons	historia	från	1880	
till	1970”	med	både	musik	och	
dansinslag	av	tangodansläraren	José	
Delbono.	
	

	
En	danslektion	
	
Som	årets	sista	torsdagsaktivitet	fick	vi	
lyssna	till	naturfotografen	Claes	
Grundsten	när	han	berättade	och	visade	
bilder	från	sin	bok,	Lofoten	9.	
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och man kunde köpa boken 
 
Konstnärsbesök 
Under året har vi genomfört en rad besök i 
konstens tecken. Vi startade i januari och 
gjorde ett besök hos konstsamlaren Tom 
Böttiger i hans företag Cloud Nine i 
Garnisonen. Ett unikt tillfälle att få se 
denna konstsamling. Björn Landberg hade 
fixat detta besök. 
 
Sedvanligt besök gjordes den 15 augusti på 
Landsort i ett strålande sommarväder. 
Arthur Hultling var som vanligt vår guide 
när vi vandrade omkring bland 
skulpturerna på ön. 
 

 
Arthur med sin flakmoppe!  
 
Den 19 augusti var det dags att besöka 
Motorcykelmuseét – MC Collection - i 
Sollentuna och bese John	Eyres	vackra	
fordonstavlor	i	utställningen	”In	Rust	we	
Trust”	.	
	

	
John	Eyre	
	
Den	23	september	besöks	konstnären	
Lenny	Clarhäll	i	hans	vackra	hem	i	Hölö	
utanför	Södertälje.	Brita	hade	ordnat	
detta	besök.	

	
Utanför	Clarhälls	hem	
	
Den	7	oktober	gjorde	vi	besök	i	Carl	
Eldhs	ateljémuseum	och	blev	guidade	
av	Stiftelsens	ordförande	Mats	
Hellström.	
	
Den	18	november	besökte	vi	Spökslottet	
på	Drottninggatan	och	fick	en	visning	av		
Stockholms	universitets	unika	
glassamling.	Lena	Wollin	hade	
arrangerat	detta	besök.	
	
Litteraturkvällar	
Klubben	har	några	onsdagar,	med	
Anders	Holm	som	värd,	haft	
litteraturkvällar	där alla medverkar 
genom att berätta om någon läsupplevelse.  
 
Stadsvandringar 
Vi	har	genom	vår	styrelseledamot	
Tomas	Richter,	auktoriserad	
stockholmsguide,	haft	stadsvandring	vid	
två	tillfällen;	dels	på	Kungsholmen	och	
dels	en	guidad	tur	i	Stadshuset.	
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Musikaftnar	
Tisdagen	den	22	september	fick	vi	
lyssna	till	Ulf	Österlings	sextett	från	
Uppsala	med	sångaren	Rolf	Eidem.	Ett	
50-tal	medlemmar	och	gäster	kom	för	
att	lyssna	på	musiken.			
	
Broderijunta	
Genom	Brita	Bergqvists	försorg	har	en	
”broderijunta”	startats,	där	ett	antal	
medlemmar	deltagit.	
	
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. Den 30 oktober var 
det ingen traditionell månadsfest. Klubben 
bjöd istället in till oktoberfest med korv, 
surkål, och tyrolermusik.  

Potatisens vänner 
Den 2 mars var det åter dags för Potatisens 
vänner®. Denna gången lagade Kerstin 
Heikenfeldt, Lena Wollin, Gunilla Odensjö 
Larsson och Håkan Larsson meny till ett 
50-tal personer. Maten som serverades var: 
Förrätt: Något litet med potatis. Varmrätt: 
Chili och Potatispaj från New Mexico i 
sällskap av Lenrimmad Lax. Till kaffet 
serverades Potatis och Mandeltryffel. 
 
 

 
Konstnär	Susan	Gillhög	

	

Julmarknad 
Den 5 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 4 420 kronor, pengar som går 
till Björnes minnesfond. 
 
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 haft öppet måndagar, tisdagar, 
onsdagar, torsdagar, fredagar och lördagar.  
 

 
Barmorsan och Birgitta 
 
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. (konst- och guidade turer har fått 
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särskilda rubriker). 
 
Måndagen	den	24	augusti	var	det	dags	
för	Nordens	Ljus	Klubbens	årliga	
golftävling.	Även	denna	gång	gick	den	av	
stapeln	på	Haninge	golfklubb.	13	
personer	spelade	i	den	strålande	
sensommarsolen.	Lena	Eriksson	hade	
”ordnat	allt”	med	hjälp	av	Jan	Östlin.	
Vinnare	blev	inte	oväntat	Christer	
Andersson	från	Haninge	golfklubb.	Tvåa	
blev	Terttu	Koivisto	och	trea	Svante		
Sällvik	.	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 och leds av Sigbrit Sylwan. 
 
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 och Aktersalongen ställer 
etablerade konstnärer ut. Galleriet och 
Aktersalongen har även stor betydelse som 
mötesplats för klubbmedlemmarna 
 
Björns minnesfond 
Auktioner för Björns minnesfond 
arrangeras varje månad. I år har de 
inbringat 3 450 kronor. 
 
Årets Björns minnesfond stipendiater 
Aktersalongen på pråmen får pengar i år 
från Björns minnesfond. Pengarna skall 
användas som bidrag till ombyggnad. 
 
Slutord 
När detta skrivs har det nya ”Ljusåret” 
som blir vårt 32:a kommit en bra bit på väg 
och det är styrelsens ambition att 
tillsammans med alla våra klubb-
medlemmar göra också 2016 till ett ljusare 
år.  
 
Vi fortsätter på den nya platsen – båten 
skall flyttas 75 meter mot S:t Eriksbron – 
vid Kungsholmsstrand att i Björns anda 
”göra klubben till ett vattenhål, kring vilket 
alla medlemmar kan flockas”. 
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Stockholm i mars 2016 
 

 
 
Inga Berg 
 
Kerstin Heikenfeldt 
 
Mille Nylander 
 
Brita Bergqvist 
 
Britt Lindroth 
 
Tomas Richter 
 
Håkan Pramsten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	


