Kära vänner!
Ännu en fantastisk säsong kan vi lägga till våra handlingar.
Det är ju tack vare alla er som kommer troget på alla olika
evenemang! Det är så roligt att vi fått flera nya medlemmar
under hösten. Det är ju styrkan i vår klubb – vi ska vara
många engagerade medlemmar!
Några återblickar:
Vi startade våra torsdagskvällar med författaren och
journalisten Ken Olofsson som gav oss inblickar i möten med
människor han mött. En mycket spännande kväll!
Vi uppmärksammade att Per Anders Fogelström skulle fyllt
100 år i år genom att Berit Dahlström höll ett initierat
föredrag om honom och hans liv. Den följdes sedan upp av
en vandring på söders höjder där vi fick många inblickar i
hur hans liv kunde ha tett sig.
Vi firade Brödrostens dag med Lars Nyberg som kommit
ända från Uttersberg med alla sina brödrostar och vi rostade
bröd och åt ost och marmelad. Vi fick dessutom se Gregory
Dunns prisbelönta film om detta mycket speciella event.
Vi har haft en bejublad potatismiddag med fantastiska
kockar i Gunilla Jarl och Stieg Nilsson och Gunilla Odensjö
och Håkan Larsson. Godare mat har vi inte ätit på länge!
Konstauktionen blev också lyckad och många gick hem med
litografier till bra priser, som funnits länge i vårt lager.
Oktoberfesten drog som vanligt mycket folk och det lagades
mycket god festmat av flera av Ljusets medlemmar.

Svante Drake muntrummade för oss och Hasse Lindroth
berättade om sin konst en torsdagskväll i novembermörkret.
Författarinnan Tin Andersén Axell avslutade vår höst med
att berätta om Greta Garbo – en oförglömlig kväll!
Jazzkvällarna på Sista tisdan har varit oerhört välbesökta –
Leo Lindberg är verkligen ett namn i jazzkretsar. Så roligt att
han vill spela hos oss!
Utställningarna i Galleriet har varit mycket framgångsrika
och vi har många väldigt trevliga utställningar.
Vår nya giv – där medlemmar lagar mat på Månadsfesterna hoppas vi att vi kan upprepa några gånger även under våren.
Men nu laddar vi batterierna för 2018! Och vi är redan på
gång med flera programpunkter som blir både spännande
och tänkvärda. Notera gärna att vi har en ny musikaktivitet
när Svenska Gitarr- och Lutasällskapet spelar för oss en
tisdag i månaden under våren.
Titta gärna redan nu på www.nordensljus.se/kalender
Varmt välkomna till alla aktiviteter under våren!
GOD JUL och ett riktigt GOTT NYTT ÅR!
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