
                                                              

             

                           Verksamhetsberättelse 2017 

                            Nordens Ljus klubben 
 
Styrelsen har sedan årsmötet den 4 februari 2017 bestått av: 
 
Ordinarie ledamöter  Inga Berg ordförande   vald till 2018 

 Tomas Richter vice ordförande   vald till 2019 
     Kerstin Heikenfeldt klubbmästare           vald till 2019 

 Mille Nylander kassör    vald till 2018 
 Britta Bergquist sekreterare  vald till 2019 
 Nils Åkerman ledamot                         vald till 2019 
 Britt Lindroth ledamot                         vald till 2019 

 
Adjungerade   Ljufa Elfwing Gallerist 
   Gunilla Odensjö Larsson barmorsa 
   Lars Gunnar Johansson ingår i redaktionen 
   Mats Bjelksjö VD fr o m September  
 
Revisorer   Birgitta Zeidlitz   2018 
   Lena Eriksson      2018 
 
Valberedning  Gunilla Odensjö Larsson   2018 
   Lena Wollin   2018  
   Elisabeth Ståhlbåge  2018 
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Årsmöte 
Årsmöte hölls lördagen den 4 februari 
2017 med ett 40-tal medlemmar 
närvarande. 

Årsmötet ordförande och sekreterare Åsa Ekman och 
Håkan Larsson 

 
Valberedningens ordförande Gunilla Odensjö Larsson 

Årets 
Hedersledamot gratuleras av ordföranden 

Styrelsemöten 
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda 
sammanträden och ett gemensamt 

planeringsmöte med Aktiebolaget den 22 
augusti..  

Medlemmar 
Klubben har 471 medlemmar varav 259 
betalande (246 ordinarie och 13 overseas). Vi 
har också Konstnärs- Artist- Företags- och 
Gyllene Aktiemedlemmar. Det kan noteras att 
vi har tappat en del medlemmar men att vi fått 
ett drygt 40-tal nya betalande medlemmar 
under 2017, många av dessa är bosatta inom 
närområdet. 

Medlemsavgifter 
På årsmötet 2017 fastställdes nya medlems-
avgifter för ordinarie medlemmar till 1 100 
kronor och 500 kronor för overseas med-
lemmar. 
 
Information till medlemmarna 
Informationen handhas av en redaktion – som 
består av ordföranden Inga Berg, galleristen 
Ljufa  Elfwing och adjungerade redaktören 
Lars Gunnar Johansson . Under året har också 
klubbmästaren Kerstin Heikenfeldt deltagit i 
redaktionen i första hand genom att uppdatera 
den viktiga kalendern.  
 
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 om verksamheten finns också på 
klubbens Facebook-sida.  

Kalenderblad och information via e-post 
Vår redaktör sänder ut ”kalendern” månadsvis 
via e-post. Denna är viktig information till 
medlemmarna. Vi skickar också ut e-post till 
cirka 400 medlemmar i princip inför varje ny 
aktivitet – under rubriken ”veckans aktiviteter”   

Snigelpost 
Till ett 50-tal medlemmar som inte har tillgång 
till dator skickas månadsbladet ut med 
traditionell postgång. 

Ekonomi 
Klubbens ekonomi visar den 31 december ett 
överskott på 32.291:28. 
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Klubbmästeri 
Sedan årsmötet 2015 har klubben en 
programplaneringsgrupp som kallas 
klubbmästeriet. Ansvarig och samman- 
kallande är Kerstin Heikenfeldt.  

 
Kerstin Heikenfeldt 
 
I klubbmästeriet ingår både representanter i 
styrelsen och utanför. Från styrelsen ingår 
förutom Kerstin, Brita Bergquist, Britt 
Lindroth, Tomas Richter och Lars-Gunnar 
Johansson, som adjungerad till styrelsen som 
redaktör. Utanför styrelsen ingår Lena Wollin 
och Anders Holm. 
 
Medlems- och 
rekryteringsgrupp 
Under året har klubben utsett en grupp som 
skall arbeta mer specifikt med medlems- 
rekrytering. I gruppen ingår Nils Åkerman, 
sammankallande, Erik Elfwing, Olle  
Johansson och Stieg Nilsson.  
 
Aktiviteter 
Klubbmästeriet har under året åstadkommit ett 
varierat och rikt utbud för medlemmarna – 
både på båten och utombords. Våra aktiviteter 
har ”lockat” till många besök. Under året har 
cirka 2 200 besök gjorts av medlemmar och 
gäster.  
 
Nedan följer ett axplock av alla aktiviteter.  

Tisdagar 
Sista Tisda’n, vår jazzkväll, har under året ägt 
rum vid 8 tillfällen och som varit mycket 
välbesökta, nästan fullsatt varje gång. Inte bara 
medlemmar utan även många betalande gäster, 
eftersom vi har ”öppet hus” med tillträde för 
allmänheten. Intresset för detta evenemang har 
vi försökt arbeta upp genom marknadsföring 

via ”DN på Stan” och affischer runt om på 
Kungsholmen, med lyckat resultat.  

Men det är naturligtvis våra duktiga musiker 
som lockar, de tillhör verkligen den Svenska 
jazzeliten. Varje kväll spelar ett Husband 
under ledning av pianisten Leo Lindberg och i 
bandet ingår trummor och bas. Med sig har 
bandet också en inbjuden gästmusiker på något 
lämpligt instrument. Senare på kvällen 
kommer ofta ett gäng musiker som vill vara 
med och jamma. Kvällen kan bli ganska sen, 
många vill vara med och jamma och 
stämningen är hög. 

I Husbandet har trummor spelats av Chris 
Montgomery, Karl-Henrik Ousbäck, Daniel 
Fredriksson och Bosse Söderberg; bas av Lars 
Ekman, Arvid Jullander, Niklas Fernqvist och 
Björn Lundén; piano av Calle Bagge (i Leos 
frånvaro).  

                  
Max Schultz                       Leo Lindberg  
 

 
Husbandet i mars 2017 
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Erik Söderlind 
 

 
Lars Ekman 
Gästmusiker har varit på gitarr Max Schultz, 
Johan Leijonhufvud och Erik Söderlind, 
tenorsax Stefan Isaksson, Bernt Rosengren och 
Klas Toresson; på trumpet Johan Setterlind 
och Erik Tengholm. 

Jammarna har varit många under året och 
bland alla dessa kan nämnas Dwayne Clemens 
trumpet, Filip Ekestubbe piano, Pierre 
Lapprand tenorsax, Magnus Dölerud tenorsax. 
Vi har också upplevt en internationell fläkt 
med musiker/sångare från Danmark, Frankrike, 
England, Island, Hongkong, Holland och USA. 
Mest uppskattad var nog sångerskan Le Zhang 
från Shanghai och New York med en helt 
fantastisk jazzröst. 

Våra duktiga musiker med Leo i spetsen 
spelade också på Kulturnatten och under en 
Månadsfest. 

Torsdagar 
Ett 30-tal torsdagskvällar har vi haft 
verksamhet under året, det har varit musik, 
föredrag och vinprovning. 
 
Årets första aktivitet var en spännande 
musikfrågetävling med Micke Åkerman och 
Henrik Littmarck 
 

Den 25 januari berättade Berit Dahlström om 
Kungsholmen då och nu inför ett 30-tal 
intresserade medlemmar. 
 

 
Berit Dahlström 
 
Den 9 februari hade vi besök av 
skådespelerskan Gunilla Nyroos 
som berättade om sitt liv inför en fullsatt 
aktersalong. 
 
Den 16 februari hade Lasse Zackrisson en 
presentation av Alice Babs, där han berättade 
minnen och anekdoter som han upplevt 
tillsammans med henne. 
 

 
Publiken lyssnar till Zackrisson 
 
Torsdagarna den 9 och 16 mars var det 
islandstema med isländsk mat respektive 
jazzsång med härligt pianokomp.  
 
Den 23 mars fick vi lyssna till Romeo- och 
Juliakören. 

Torsdagen den 6 april berättade Tina Rodhe, 
chef för Medeltidsmuseet om ombyggnationen 
av Slussen. Hon tog oss med på en resa genom 
jordlager och sekler på Södermalmstorg. 

Hösten inleddes med att Ken Olofsson, 
författare och journalist underhöll oss med  
berättelser från ett rikt liv med många möten 
med intressanta personligheter.  

Den 14 september var det information till nya 
medlemmar om Ljusets verksamhet. Därefter 
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var det underhållning med Gunvor Pontén och 
Lasse Zackrisson. 

 
Gunvor Pontén och Lasse Zakrisson 
 
Torsdagen den 21 september inleddes Per 
Anders Fogelström tema med att Berit 
Dahlquist höll ett fascinerande föredrag om 
Fogelström. 

Den 5 oktober var det åter information till 
nya medlemmar följt av Peter Ander och 
hans berättelse om Bix Beiderbecke. 

Den 12 oktober förevisade Lars och Lina 
Nyberg brödrostar och visade filmen om 
Brödrostens dag. 

Torsdagen den 19 oktober samlades 20-talet 
glada Nordens Ljusare för att få höra om vår 
gamla medlem, filmaren och författaren Lars 
Molin. Lars Molinsällskapet gästade pråmen i 
form av dess ordförande Ingemar Färm. 

Torsdagen den 2 november, skrattade, 
förundrades och förvånades ett 25-tal personer 
över Svante Drakes helt unika förmåga att med 
munnen som enda hjälpmedel illustrera rock, 
tango, vals och jojk.  

Den 9 november berättade Lill Thorén, 
journalist och programmakare i TV och radio, 
om 2 hårresande mord under tidigt 1900-tal på 
söder i Fogelströms kvarter. 

 
Lill Thorén 

 

 
Vi lyssnar på Lill Thorén 

Den 16 november var det dags för Hasse 
Lindroth som också hade ställt ut i Galleriet 
under temat södermålarna. Han tog oss med på 
en resa från barndomshemmet på söder, en 
mötesplats för tidens radikala författare och 
konstnärer som Ivar LO-Johansson och X-et 
Erixon till dagens ateljé där hans aktuella 
bilder skapas.  

Torsdagen den 23 november berättade Tin 
Andersen Axell författare till boken ” Djävla 
älskade unge” om Greta Garbo. 

 
Tack Tin säger Britta Bergqvist 

Utombords  
Ett samlingsnamn för olika aktiviteter som 
medlemmarna kan medverka i och som sker 
utanför borden på Nordens Ljus.  
 
Bioklubben 
På bioklubben, som leds av Sigbrit Sylwan, 
ingår ett antal medlemmar i klubben. De går på 
bio var 14:e dag, träffas efteråt och diskuterar 
filmen.  

Onsdagen den 1 mars gjordes ett efterlängtat 
”återbesök” på Aula Medica på Karolinska 
institutet. 
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Den 15 april gjordes en unik visning av den 
nya kulturmötesplatsen Hertha Hillfons 
museum på Skeppsholmen. 

Den 15 maj äntrade 37 medlemmar i klubben 
Silja Serenad för en 2 dagars resa till 
Helsingfors. Vi fick en fantastisk guidning av 
våra medlemmar Lena och Lennart Rengen 
med bussutflykt och museibesök, allt i  
strålande solsken. 

 
Inseglingen till Helsingfors 

 
Bild från HAM museum 

Torsdagen den 1 juni fick vi en härlig dag på 
Harö, vår pråms ursprungsö!  Ett 30-tal glada 
Nordens Ljusare gästade Åsa Ekman och Britt 
Lindroth i deras sommarhus.  

 
Skänt i solen på Harö 

Onsdagen den 27 september var det en 
intressant och spännande vandring i Per 
Anders Fogelströms spår med Berit Dahlström 
som guide. 

 
Berit Dahlström 

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 - Sebastian 
fr o m hösten, - har svarat för menyerna.  

Klubben har vid två tillfällen i höst arrangerat 
”egna fester”.  Den 27 oktober var det 
oktoberfest. 

 
Vi väntar på mer mat – Hasse Westberg och Per Strandin 

Vid månadsfesten 1 december serverades 
antipasti sammansatt av Monica Ström och 
kreolsk gryta, tillagad av Lena Wollin och 
Håkan Larsson.  
 

 
Håkan Larsson i grytorna 
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Lena Wollin har hjälp i köket 

 
Potatisens vänner®  
Måndagen den 23 oktober var det dags för 
Potatisens vänner®. Lagade mat gjorde 
Gunilla Odensjö Larsson, Håkan Larsson, 
Gunilla Jarl och Stieg Nilsson. Det var en 
”gudomlig” måltid. Här nedan finns en bild på 
härligheten. Konstnär för menyn var Cilla 
Ericson. 

 
Potatisgänget 

 
Menyn 

 
 
Baren 
22 barmästare svarar för att medlemmar och 
gäster skall trivas. Baren har haft öppet alla 
dagar när det är aktiviteter ombord eller om 
någon bokar Aktersalongen och vill ha service 
av barpersonalen. Baren har också haft öppet 
alla lördagar. Förutom dryck, har det i baren 
funnits något gott att äta av menyns 
”hemlagade” rätter; lammfärsbiffar, 
potatisgratäng, crepés, västerbottenpaj och 
hemlagad Janzons frestelse. 
 
Nordens Ljus Julmarknad 
Den 9:e december var det traditionell 
julmarknad. Det fanns mycket att köpa och 
många kom, både medlemmar och andra 
intresserade.  

Det ekonomiska resultatet i form av provision 
på medlemmarnas försäljning blev 5 120 
kronor – pengar som går till Björnes 
minnesfond. 

 
Barbro Werelius marknadsansvarig 

 
De sedvanliga skinnen – Gun Johannesson 
 

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! 70 procent av medlems-
intäkterna går till underhåll av båten.  
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Galleriverksamheten  
Galleriverksamheten drivs av aktiebolaget. 
För utställningarna svarar en gallerigrupp, 
sammansatt av konstnärerna John Eyre, 
Susann Gillhög, Marylyn Gierow och Mikael 
Kihlman tillsammans med våra två gallerister 
Ljufa Elfwing och Monica Ström.  

Under vår- och höstsäsongen genomfördes nio 
månadsutställningar med förhandsvisningar på 
månadsfesterna.  

I februari ställde konstnärerna Jan och Inka 
Lööf ut. Det var inte bara en konstutställning 
med vernissage utan vi fick också lyssna till 
musik med Leo Lindbergs husband och Jan 
Lööf på saxofonen. 

 
Husbandet och Jan Lööf på saxofon 
 
I mars ställde isländska konstnärer ut grafiska 
verk i Galleri och Aktersalong. 
 
I april ställde Mats Åkerman ut i både Galleri 
och Aktersalong måleri från sin egen 
fantasivärld som han kallar ”den Svagiska 
Unionen”. 

 
Åkermans ”Här är natten” 
 
I maj ställde Margareta Sjödin ut i Galleriet 
och Cilla Eriksson i Aktersalongen 

 
Verk av Margareta Sjödin 
 
Sommarutställningen med vernissage den 3 
juni bestod av verk av studenter och lärare från  
Konsthögskolans projektutbildning 2016-17. 
 
 
I september ställde Agneta Ljungberg ut 
akvareller i Galleriet och Lars Isacsson 
teckningar och skulpturer i Aktersalongen. 
 

 

I oktober visades konst av Nordens Ljus egna 
medlemmar både i Galleri och Aktersalong. 

Under november hade galleriet en 
temautställning ”Mina drömmars stad” med 
anledning av att Per Anders Fogelström skulle 
ha blivit 100 år. 
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Vernissagekort Mina drömmars stad 
 
I december/januari ställde Kajsa Mattas ut 
skulpturer i Galleriet och Las Eriksson 
målningar i Aktersalongen. 
 

 
Skulptur av Kajsa Mattas 
 

Vernissagerna har varit välbesökta.  

Aktersalongen har även stor betydelse som 
mötesplats för klubbmedlemmarna.  

Björnes minnesfond  
Auktioner för Björns minnesfond arrangeras 
varje månad. I år har de inbringat 3 600 
kronor. 
 
Årets Björn Lindroth stipendie gick till 
Sjöräddningsbåten "Olle Rosell". 

Slutord 
När detta skrivs har det nya ”ljusåret” som blir 
vårt 34:e kommit en bra bit på väg 
och det är styrelsens ambition att tillsammans 
med alla våra klubbmedlemmar göra också 
2018 till ett ljust år.  
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Stockholm i februari 2018 styrelse 
och adjungerade         

                    
Inga Berg                        Mille Nylander 

r  
Britta Bergquist              Tomas Richter 

      
Nils Åkerman                    Kerstin Heikenfeldt 

    
Britt Lindroth                  Ljufa Elfwing 
       

    
Gunilla Odensjö           Lars Gunnar Johansson 
 
 
 
 

 

 


