Kära medlem i Nordens Ljus.
Vi och Föreningen står inför stora förändringar och skulle vilja be om din hjälp att
rekrytera nya medlemmar.
Vi har de senaste åren haft vikande medlemsantal och behöver vända den trenden
för en långsiktig överlevnad.
Vi siktar nu på en ny kajplats på Norr Mälarstrand, vi har nya krögare och ett
aktivitetsutbud som vi hoppas du kan använda för att värva några av dina vänner
som nya medlemmar.
Som litet incitament och belöning för din ansträngning får du för varje ny medlem du
värvar bjuda vederbörande på en lunch på Harö Krog och du blir själv såklart också
bjuden.
Vi hoppas att du vill hjälpa till i vår strävan att utöka medlemskadern och därmed
bidra till vår fortsatta utveckling och som ytterligare sporre utlyser vi härmed en
rekryteringstävling där den som rekryterat flest medlemmar under 2019 belönas med
ett gratis medlemskap för 2020.
Vi kommer att redovisa en topplista och regelbundet maila ut nyrekryteringarna så
alla kan följa utvecklingen.
Till Din hjälp får Du gärna använda nedanstående argument i mail, sms eller andra
kanaler och såklart även muntligen.
Vi hoppas på din medverkan och önskar dig lycka till med värvandet....
Varma hälsningar från oss i rekryteringsgruppen i Nordens ljus klubben genom Nils
Åkerman.
Om du har frågor kontakta Nils, på hans e-postadress niak@telia.com
eller per telefon 070 791 35 44.

Jag heter........................och är medlem i Kulturföreningen Nordens Ljus – pråmen
med de stora ovala fönsterna vid Kungsholmsstrand 125, som även inrymmer
restaurangen Harö Krog.
Konstnären Björn Lindroth drömde om ett sätt att samla människor som under
trevliga former kunde umgås i egna lokaler – gärna ombord på en båt.
Drömmen förverkligades 1984 i form av Nordens Ljusklubben med sina lokaler
på pråmen. I Björns regi byggdes också vedjakten Sofia Linnea.
Från början fanns många konstnärer, skådespelare, författare, skärgårdsintressenter
och musiker bland medlemmarna.
I dag utgör klubbens medlemmar en blandning av personligheter med intresse för
konst, skärgård, resor, kultur litteratur och musik.
På vår ständigt uppdaterade hemsida www.nordensljus.se och Facebook Nordens
ljus finns information om klubbens aktiviteter, b la våra konstutställningar.
Ett medlemskap i Nordens Ljus ger:
• Tillgång till ett brett och varierat program med aktiviteter minst en gång i
veckan.
• Gratis tillgång till Pråmens utrymmen som Galleri och Aktersalong.
• Sjöpriser i vår bar.
Flera föreningar har förlagt mötesaktiviteter till Pråmen med eller utan förtäring från
Restaurangen Harö Krog.
Exempel på våra aktiviteter är:
• Samtal på Ljuset där vår värd Ken Olofsson samtalar med intressanta och
kända personligheter
• Kända duktiga artister som uppträtt på Ljuset senaste året har varit bl a Björn
Ranelid, Göran Gabrielsson och Per Ragnar
• I januari får vi besök av Tom Alandh och Lill Lindfors.
Vi har också aktiviteter utombords t ex:
• Medlemskryssningar till Helsingfors och Tallinn. Nästa år planerar vi Riga
• Stadsvandringar
• Besök hos konstnärer
Låter det intressant?
Kontakta mig gärna på telefon.............eller mail..................så ger jag ytterligare
information om klubbens verksamhet och besvarar eventuella frågor.
Vi kan då även komma överens om ett personligt möte om intresse finns.
Varje ny medlem bjuds på en lunch på Harö Kro.
I förhoppning om att ert intresse väckts.
Med vänlig hälsning

