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                             Verksamhetsberättelse 2016 
                               Nordens Ljus klubben 
 
Styrelsen har sedan årsmötet den 12 mars 2016 bestått av () = valda 
till år: 
 
Ordinarie ledamöter                  Inga Berg (2018) ordförande 
    Håkan Pramsten (2017) vice ordförande 
Klubben          Kerstin Heikenfeldt (2017) klubbmästare 
    Brita Bergqvist (2017) sekreterare 
    Mille Nylander kassör (2018) 
    Tomas Richter ledamot (2017) 
    Britt Lindroth ledamot (2017)  
 
Adjungerade klubben   Ljufa Elwing VD och Gallerist 

 Gunilla Odensjö -Larsson  - ”Barmorsa” 
 

Redaktörer  Börje Claesson t o m 30 mars 
 Lars-Gunnar Larsa Johansson f r o m 1 april    

 
Revisor    Birgitta Zeidlitz (2017) 
Revisorssuppleant   Lena Eriksson (2017) 
            
 
Valberedning     Gunilla Odensjö Larsson - sammankallande
     Lena Wollin 
    Elisabeth Ståhlbåge 
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Årsmöte 
Årsmöte hölls lördagen den 12 mars 2016 med 
ett 35-tal närvarande.  
 

 
Olof Johansson och Elisabeth Ståhlbåge ledde 
årsmötesförhandlingarna 
 

 
Tack för förtroendet 
 
Styrelsemöten 
Under året har styrelsen haft 11 protokollförda 
sammanträden och den 25 augusti heldags 
planeringsmöte tillsammans med Aktiebolaget. 
 
Medlemmar 
Klubben har 512 medlemmar varav 298 
betalande (194 ordinarie, 88 familj och 16 
overseas). Klubben har haft en positiv 
medlemsutveckling 2016. Vi kan också 
konstatera att vi fått ett antal medlemmar från 
närområdet. 
 
Medlemsavgifter och motioner till 
årsmötet 
På årsmötet fastställdes nya medlemsavgifter 
för 2016 - 1 500 kronor för ordinarie med-
lemmar och 500 kronor för familjemedlem. 
 
Till årsmötet inkom en motion avseende 
förändring av medlemsavgiften – att 
medlemsavgiften bör vara lika för alla. 
Motionen avslogs och det uppdrogs åt 

styrelsen att till årsmötet 2017 utreda olika 
avgiftsalternativ och redovisa vilka effekter 
detta innebär för föreningens ekonomi. 
 
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 vår Facebook-sida. 
 
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 påminnelse-
mail ut inför i princip varje ny aktivitet. Vi 
skickar mail till 400 medlemmar.  
 
Information via post 
Till ett 60-tal medlemmar, som inte kan ta 
emot e-post, skickas kalenderbladet via 
traditionell postgång. 
 
Ekonomi 
Klubbens ekonomi visar den 31 december ett 
överskott på 72 175 kronor. 
  
Klubbmästeri 
Sedan årsmötet 2015 har klubben en 
programplaneringsgrupp som döpts till 
klubbmästeriet. Ansvarig och samman-
kallande är Kerstin Heikenfeldt. 
 

 
Kerstin 
I klubbmästeriet ingår både representanter i 
styrelsen och utanför. Från styrelsen ingår 
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förutom Kerstin, Brita Bergquist, Britt 
Lindroth och Tomas Richter och Lars-Gunnar 
Johansson som också är adjungerad till 
styrelsen som redaktör. Utanför styrelsen finns 
Anders Holm och Lena Wollin.  
 
Klubbmästeriet har under året åstadkommit ett 
varierat och rikt utbud för medlemmarna – 
både på pråmen och utombords. Ett stort antal 
medlemmar och gäster har kommit till våra 
aktiviteter, nästan 2 000 besök. 
 
Nedan redovisas aktiviteter från klubbens 
verksamhet 2016: 
 
Tisdagar 
Vi har haft jazzmusik ”Sista tisdan” sju gånger 
under året. Det har varit fantastiska jazzkvällar. 
Leo Lindberg har ansvarat för musiken med 
sitt husband. Leo har både erhållit Monica 
Zetterlund stipendiat och Faschingpris.  
 

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

 
Filip med husband 
I husbandet har förutom Leo bl a ingått: Björn 
Lundén, Clas Lassbo, Niklas Fernqvist och 
Mats Sandell bas, Erik Söderlind, Johan 
Leijonhufvud och Fredrik Olsson gitarr, Bosse 
Söderberg, Ali Djeredi, Chris Montgomery och 
Karl Henrik Ousbeck trummor. Gästartiser har 
bl.a. varit Erik Söderlind gitarr, Klas Lindquist 

altsax, Bernt Rosengren tenorsax.  
 
Jammare har varit många under året. För att 
nämna några Bosse Skuba, Anna-Greta 
Sigurdadottir, Gunnar Åkerhielm och John 
Holmström piano, Ove Gustavsson och Jess 
Gersztenkoren bas, Bo Lindenstrand altsax, 
Emil Norman trummor, Calle Bagge piano och 
Dwayne Clemons trumpet. 
 
Under 2016 har Lars-Gunnar ”Larsa” 
Johansson varit klubbmästare för sista tisdan. 
 
Torsdagar 
Ett 30-tal torsdagskvällar har vi haft 
verksamhet under året, det har varit musik, 
föredrag och vinprovning.  
 
Vårterminens första aktivitet, musikquiz, var 
ett mycket uppskattat arrangemang. Vi hade 
också ett föredrag av Ken Olofsson som 
berättade om sin bok ”När livet måste gå 
vidare”. Tina Rodhe från Medeltidsmuséet 
gästade oss och berättade initierat om livet på 
medeltiden. I februari utbildade vi oss i hjärt- 
och lungräddning och fick dessutom ett 
mycket uppskattat föredrag av cyklisten Erik 
Ohlsson som cyklat över hela världen. 
 
Första veckan i mars fick vi lyssna till 
sångerskorna Cecilia Thorngren och Britt 
Damberg när de sjöng schlagers 
ackompanjerade av Göte Wilhelmsson.  
 

 
Cecilia, Britt och Göte 
 
Vi hade också en Nostalgikväll med Lasse 
Zackrisson, där han berättade om arbetet med 
sin nya film om Ulla Billqvist, ”När molnen 
skingras”. 
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Den 14 april hade vi nöjet att lyssna till den 
tidigare SVT Moskvakorrespondenten för 
radio och TV och en av Sveriges främste 
Rysslands-kännare, Malcolm Dixelius, en 
uppskattad och intressant föreläsning på temat 
”Putin vinnare eller förlorare”. 
 
Denna månad var det vinprovning med vin 
från Blaxta vingård i Södermanland. 
 
Torsdag den 19 maj visade Susanne 
Svantesson, dansare, koreograf och filmare, sin 
film ”Kungen av Herrvik” om båtbyggaren 
Axel Bodin från Herrvik på östra Gotland. 
Susanne tilldelades Björn Lindroth-stipendiet 
2010 för denna vackra film. 
 
Den 22 maj var det skärgårdskväll där Ulf 
Sörenson berättade om sin nya bok Från Ör- 
skär till Landsort och Lennart Danielsson 
beskrev verksamheten på vedjakten Sofia 
Linnéa. 
 
Vi inledde september med ett föredrag om 
Stockholms litterära skyltar. Berit Engdahl, 
stadsbibliotekarie och författare till boken 
”Vägvisare till litterära skyltar i Stockholm” 
gav oss en Kungsholmsvandring i tanken. 
 
15 september var det dags för nya medlemmars 
kväll. Efter information till medlemmarna 
berättade Anette Rosvall om Portugal och 
portugisiska viner. 
 
I oktober inleddes vårt Hasse & Tage tema. 
Det var fullt hus på pråmen den 6 oktober. Ett 
drygt 40-tal, ville höra Johanna Broman 
Åkesson berätta om Hasse & Tage och deras 
nästan 30-åriga samarbete.  
 
 
 

 
Kvällen den 6 oktober 
 

 
 

 
Kvällen den 6 oktober 
 
Den 13 oktober var det dags igen när Tage 
Danielssonsällskapets ordförande Sune 
Lindgren äntrade scenen. 
 
 

 
Kvällen den 13 oktober 
 
I mitten av oktober fick vi till ett intressant 
föredrag om Harry Martinson, av Harriet 
Martinson, Harrys dotter. Särskilt intressant 
eftersom hon själv ställde ut i Galleriet denna 
månad. 
 
Den 20 oktober fick vi lyssna till Margot och 
Lars Nilbrink när de gav sin bild av det 
amerikanska presidentvalet.  
 
Den 27 oktober hade vi berättarkväll med 
Johan Theorin vid spakarna. 
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Den 3 november fick vi lyssna till  
Barokoko - Hans Wilhelm Löwgren och 
Birgitta Elisabeth när de presenterade 
"Stockholm genom fem sekler"  
 

 
Barokoko 
 
Vi hade vinprovning i novembermörkret . Den 
10 november fick vi prova tre italienska röda 
viner och ett dessertvin. Vin från små 
exklusiva vingårdar som har stor tradition att 
producera viner. Vi fick dessutom veta hur det 
går till att producera vinet och lite information 
om producenterna och regionen. 
 
Utombords 
Detta är ett samlingsnamn på olika 
aktiviteter som medlemmarna kan 
medverka i och som sker utanför borden på 
Nordens Ljus.  
 
I januari gjorde vi besök i slottets festvåning 
med Tomas Richter som initierad guide. Vi har 
också med Tomas som guide gjort stads-
vandring på Kungsholmen och en guidad tur i 
Stadshuset. I februari gästade vi Birgitta Watz, 
professor i måltids-kunskap, designer, 
keramiker, glas-och textilkonstnär, författare 
mm, i hennes ateljé i Frihamnen med Brita 
som ciceron.  I mars besöktes Spökslottet där 
vi fick ta del av husets spännande historia och 
dess fantastiska målningar. Lena ordnade 
denna visning. På initiativ av Brita besökte vi 
den 19 april den unika porträttsamlingen på 
Nedre Manilla.  
 
Vårterminen avslutades med ett besök på 
Harö! Drygt 20 personer hade hörsammat 
inbjudan till utflykten i strålande sol. 

 
Besöket på Harö 
 
Höstterminen inleddes med besök på Landsort. 
Det blev en fantastisk dag. Vi möttes i 
sedvanlig ordning av Arthur Hultling på sin 
flakmoppe. Vi startade med kaffe och 
bullar hos Arthur och Birgitta i deras vackra 
hem och sedan startade konstvandringen . Vi 
besökte också Galleri Öjan där Rickard Brixel 
ställde ut.  
 

 
Besöket på Landsort 
 
En vacker höstdag i september besökte vi 
tapetverkstaden på Långholmen där Mats 
Qvarfort engagerat och kunnigt berättade om 
hur han handtrycker tapeter och visade tapeter 
från alla tidsperioder från 1700-talet och 
framåt och därefter besöktes Stora Henriksvik 
med en vacker 1700-talsträdgård. 
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Tapetverkstaden 
 
Vi har under Tomas ledning gjort besök i 
Riddarholmskyrkan och under Britas ledning 
på Aula Medica. Avslutningsvis under temat 
utombords besökte vi – genom vår medlem 
Lars Nyberg - Nobel Forum där vi fick en 
presentation om hur Nobelförsamlingen och 
Nobel-kommittén arbetar och hur proceduren 
går till när man utser främst pristagare i 
fysiologi och medicin. 
 
Litteraturkvällar 
Anders har några onsdagar haft litteratur-
kvällar där alla medverkar genom att berätta 
om någon läsupplevelse. Vi har också haft 
bokbytarkvällar, där man kunnat ordna sin 
semesterlitteratur! 
 
Bioklubben 
Bioklubben, som leds av Sigbrit Sylwan, 
träffas var 14:e dag, går på bio, träffas efter 
och diskuterar filmen. 
 
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 svarat för menyerna. 

Den 30 oktober var det ingen traditionell 
månadsfest. Klubben bjöd istället in till öppet 
hus i samarbete med krogen och vi hade 
oktoberfest med olika tyroler-inspirerade rätter 
som Pelle stod för. Fantastisk tyrolermusik 
spelades. 

Potatisens vänner 

Den l6 februari var det dags för Potatisens 
Vänner. Maten lagades av medlemmar 

ur Björn Lindroths Minnesfond;  Åsa Ekman, 
Mille och Björne Nylander, Lars Westman, 
Christer Andersson, Britt Lindroth och Lars 
Nyberg. Lars Nyberg svarade för konsten 
tillsammans med Lina Nordenström. Det 
serverades Nubbesallad, Fylld Potatisrulle med 
Fläskroulad och Fruktkaka.  

Julmarknad 
Julmarknaden den 3 december var välbesökt. 
Det fanns bl a lammskinnsprodukter, 
träsniderier, affischer, konstbroderier, 
silversmycken, brickor, pallar bänkar och 
holkar samt glögg att köpa. I matsalen 
serverades skink- och strömmingsmackor och i 
baren glögg och pepparkakor.  
 
Det ekonomiska resultatet i form av provi- 
sion på medlemmarnas försäljning blev 2 925 
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 standardrätter pytt och 
strömmingsmackor. I tillägg till standard-
sortimentet av vin, vitt, rött och rosé, har det 
under året funnits ett alternativt finvin av 
respektive färg.  
 
Ett 30-tal bartenders svarar för att medlemmar 
och gäster skall trivas. Baren har haft öppet 
tisdagar, onsdagar, torsdagar, fredagar och 
lördagar. 
 
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 medlemmar-
na till att pråmen hålls i dugligt skick.  
70 procent av medlemsintäkterna går till 
underhåll av båten. 
 
Flytt av pråmen 
Onsdagen den 23 mars flyttades pråmen 100 
meter mot S:t Eriksbron” efter att vi förlorat 
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vårt överklagande till Mark och Miljööver-
domstolen. Domstolen var inte enig i sitt 
beslut. 
 
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. 
 
Vernissagerna har varit välbesökta. 
 
Björnes minnesfond 
Auktioner för Björnes minnesfond 
arrangeras varje månad. I år har de 
inbringat 7 120 kronor.  
 
Årets Björn Lindroth stipendiat blev 
Allmogebåtföreningen Gaffel och Spri. 
 
Slutord 
När detta skrivs har det nya ”ljusåret” som 
blir vårt 33:e kommit en bra bit på väg 
och det är styrelsens ambition att 
tillsammans med alla våra klubbmedlemmar 
göra också 2017 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. 
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Stockholm i februari 2017 styrelse och 
adjungerade 
 

       
 
Inga Berg ordf                   Britt Lindroth ledamot 
 
 

           
 
Kerstin Heikenfeldt            Mille Nylander 
Klubbmästare                      kassör 

      
 
Brita Bergquist sekr             Tomas Richter ledamot                                           

                       
 
Håkan Pramsten                    Gunilla Odensjö Larsson 
Vice ordf                               Ansvarig baren 
 

        
 
Ljufa Elfwing Vd,                    Lars Gunnar Johansson 
Gallerist                     Redaktör 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


