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Årsmöte 
Den 10 mars var det Nordens Ljus Klubbens 
årsmöte.  Ett 30-tal personer kom till mötet. 
Årsmötesförhandlingarna avlöpte enligt planen 
med Håkan Larsson som ordförande och Britta 
Bergqvist som sekreterare. Inga Berg omvaldes 
som ordförande. Årets hedersmedlem, John 
Eyre presenterades liksom årets ”hjälpare” 
Björn Nylander.  
 

         
Lena föredrar val-              Omvald ordf 
Berednings förslag  
 

 
Håkan och Britta leder 
mötet 
 
Styrelsemöten 
Under året har styrelsen haft 11 protokollförda 
sammanträden och den 25 augusti heldags 
planeringsmöte tillsammans med Aktiebolaget. 
 
Ekonomi 
Klubbens ekonomi visar den 31 december ett 
underskott på 242 097:50. Underskottet beror 
på att klubben har bidragit med 250 000 kronor 
i extra bidrag till båtens underhåll. 

Medlemmar 
Klubben har den 31 december 424 medlemmar 
varav 233 betalande. Konstnärsmedlemmar får 
medlemskap genom att lämna konst och 
artistmedlemmar blir medlemmar genom sina  
framträdanden. Vi har också Företags- och 
Gyllene Aktiemedlemmar. Det kan noteras att 
vi har tappat en del medlemmar men att vi valt 
in 25 nya betalande medlemmar under 2018.  

Medlemsavgifter 
Årsmötet 2018 fastställde de årsavgifter som 
beslutades 2017; 1100 kronor för ordinarie 
medlemmar och 500 kronor för overseas.  

Information till medlemmarna 
Informationen handhas av en redaktion – som 
består av ordföranden Inga Berg, galleristen 
Ljufa Elfwing, adjungerade redaktören Lars 
Gunnar Johansson och klubbmästaren Kerstin 
Heikenfeldt.  

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.  
 
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 
förutom Kerstin, 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. Under året har också Ken Olofsson, 
journalist m m, knutits till gruppen. 
 
Klubbmästeriet har under året åstadkommit ett 
varierat och rikt utbud för medlemmarna – 
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både på pråmen och utombords. Ett stort antal 
medlemmar och gäster har kommit till våra 
aktiviteter,något över 1500 personer 
 
Rekryteringsgrupp 
Sedan januari 2018 har klubben en 
rekryteringsgrupp, ansvarig och 
sammankallande är Nils Åkerman. I gruppen 
ingår både representanter i styrelsen och 
utanför. I styrelsen ingår förutom Nils, Tomas 
Richter och utanför styrelsen Erik Elfwing, 
Stieg Nilsson och Olle Johansson. Gruppen har 
lagt ner ett stort arbete med att kontakta 
medlemmar som lämnat oss, skrivit till alla 
medlemmar och bett om hjälp med rekrytering. 
Gruppen har också kontaktat konstnärer och 
konstföreningar, olika körer och bostadsrätts-
föreningar i syfte att skapa intresse för vår 
verksamhet och våra lokaler. 
 
Nedan redovisas de flesta av de aktiviteter som 
genomförts under året. 
 
Tisdagar 
Jazzmusik 
Vi har haft jazzmusik ”Sista tisdan” sju gånger 
under året. 
 
Vi har fortsatt med att marknadsföra Sista 
Tisda’n via ”DN på stan” och affischer runt 
Kungsholmen. Det har säkert bidragit till att vi 
haft många åhörare och gäster varav flera nya 
medlemmar. Man kan nog säga att 
jazzkvällarna har varit en succé. Deltagande 
musiker, som varit många (35), de gillar våra 
lokaler, stämningen och intresset från publiken 
och kommer gärna och spelar igen. 
 
Varje kväll spelar ett Husband vanligen 
bestående av piano, trummor och bas, under 
ledning av pianisten Leo Lindberg. Med sig 
har de en gästmusiker från Sveriges jazzelit. 
De spelar c:a en timme, tar en kort paus och 
sedan är det dags för alla som vill vara med 
och jamma att hoppa in.  
 

 
Jam med husbandet 

 
Leo har vid några tillfällen haft en ersättare 
och de har varit Calle Bagge piano och 
Alexander Brott gitarr. Musiker i Husbandet 
har varit: Trummor: Karl-Henrik Ousbäck, 
Chris Montgomery, Mattias Puttonen 
Bas: Björn Lundén, Lars Ekman och Niklas 
Fernqvist 
 
Gästmusiker har varit: Daniel Svensson gitarr,  
Amanda Sedgwick altsax, Max Schultz gitarr,  
Klas Lindqvist altsax, Johan Leijonhufvud 
gitarr, Erik Söderlind gitarr och Carl Orrje 
piano. 
 
Jammarna har varit många och bland dessa kan 
särskilt nämnas Dwayne Clemons trumpet, 
Filip Ekestubbe piano, Marian Netti sång, 
Johan Åström trombon, Anders Persson gitarr 
och sång. Våra duktiga musiker med Leo i 
spetsen spelade också på Kulturnatten. 
 
Under 2018 har Lars-Gunnar ”Larsa” 
Johansson varit klubbmästare för sista tisdan. 
 
Tisdagar 
Gitarr och Lutasällskapet 
Efter en överenskommelse mellan Gitarr- och 
Lutasällskapet - SGLS – och klubben har 
sällskapet haft framträdande 7 gånger under 
året, En positiv ”nyhet” med väldigt bra 
gitarrspel av olika duktiga musiker. 
 
Föreningen är en riksomfattande ideell 
organisation med omfattande kontakter i hela 
Norden. Sällskapet ger stöd åt gitarr- och 
lutamusik på alla nivåer, från amatörer och 
musiklyssnare till pedagoger och 
professionella musiker.  
 
För oss i föreningen har denna samverkan 
bidragit till ytterligare en dimension i vårt 
utbud till medlemmarna. Det har också varit 
ekonomiskt gynnsamt med många som betalat 
gästavgift till klubben. 
 

 
Inga och Göran Engdal samordnare SGLS 
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En stor publik har följt gitarrspelarna 
 
 
Torsdagar 
25 torsdagskvällar har vi haft verksamhet 
under året, det har varit musik, föredrag och 
vinprovning. Här nedan presenteras ett axplock 
av alla aktiviteter. 
 
Vi inledde säsongen 2018 STORT! Björn 
Ranelid gästade oss den 18/1 och berättade 
historier ur sitt liv och bidrog med en hel del 
tankar och åsikter om samhället.     
 

 
En stor publik följde Ranelid 
 
Micke Åkerman och Henrik Littmarck roade 
oss med ett fint Musikquizz genom olika 
länder den 25/1. 
 

 
Margot o Gunnar - de ständiga vinnarna  
 
Den 22 februari sjöng Lena Nilsson Monica 
Zetterlund-låtar. En underbar kväll!  
 

 
Lena Nilsson och Carina E Nilsson 
 
Den 8 mars visade Susanne Svantesson sin 
fantastiska film, ”Män som dansar” om ett 
gäng karlar med olika yrkestillhörighet på 
Gotland som bestämde sig för att börja dansa i 
grupp.  
 
22 mars var det en kväll till den framstående 
medlemmen, Bosse Sanders, minne, Mycket 
välbesökt och trevlig. 

 
12 april fick vi provsmaka svenska viner från 
tre olika vingårdar i Skåne. Sommelieren Hans 
Håkanson från Svenskt Vinhantverk, ledde 
provningen. Spännande och mycket gott! 
 
24 maj gästades Ljuset av vår bäste kåsör, 
författare och journalist Ken Olofsson som gav 
oss lite personliga minnesbilder av 
Lillbabs, parat med några andra personligheter 
han mött. En mycket uppskattad kväll! 

 
Ken Olofsson 
 
En ny programaktivitet med ”Samtal på ljuset” 
drog igång 13 september med ett verkligt 
paradnummer! Imitatören Göran Gabrielsson 
imiterade våra partiledare och gjorde en 
valkavalkad – med det nya valresultatet som 
utgångspunkt. Sällan har det skrattats så 
mycket en torsdagskväll!  
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Göran Gabrielsson och Ken Olofsson 
 
De 4 oktober berättade meteorologen Pia 
Hultgren om sitt sabbatsår och fantastisk 
segling på södra halvklotet 
 

 
Pia Hultgren 

Samtal på Ljuset 18 oktober utspelade sig den 
här gången tillsammans med skådespelaren 
och författaren Per Ragnar. Ken Olofsson 
samtalade.  

 
Per Ragnar, Ken Olofsson och klubbmästaren Kerstin 

Den 1 november hade vi vinprovning med 
Riojatema. Sommelieren och piloten Thomas 
Holm och utbildade oss i oenologi på temat 
Rioja…. Den långa vägen tillbaka. 

Samtal på Ljuset 15 november lockade Sven-
Erik Alhem till samtalsbordet med Ken 
Olofsson. 

Den 22 november hade vi besök av Johan 
Rapp från De tankspriddas riksförbund, som 
påminde oss om varför vi har lätt att 
glömma… 

 

Utombords 
Detta är ett samlingsnamn på olika 
aktiviteter som medlemmarna kan 
medverka i och som sker utanför borden på 
Nordens Ljus.  
 
På Långfredagen den 30 mars gjorde ett 15-tal 
Ljus en utflykt till Lina och Lars Nyberg i 
Uttersberg för att fira Brödrostens dag!  Ett 
mycket uppskattat evenemang! 
 

 
Så många brödrostar var det 
 
Maj var en svår månad med många helger, som 
infann sig på torsdagar – men ett 20-tal Ljus 
åkte till Tallinn 15-17 maj och njöt av resa och 
studiebesök.  

 
Ett glatt gäng på väg till Tallinn 

 
Säsongen avslutades traditionsenligt den 6 
juni med sillunch hos Åsa Ekman och Britt 
Lindroth på Harö. 

     
Vid sillbordet                          Det var 11 grader i vattnet 
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Månadsfester 
Vi har haft 10 månadsfester inklusive 
den avslutande lotterifesten i december. 
Festerna är ju också vernissagefester. 
Klubbmedlemmar har under de krögarfria 
månaderna ordnat med mat och dryck till 
festerna, Fr o m november har våra nya 
krögare satt sin prägel på festerna med god mat 
och dryck. Festerna har också kryddats med 
olika sorters musik, från popens barndom med 
Perry & Pacemakers musik, Pro Jazz Band 
med skönsjungande Pernilla Dahlgren, 
Rustanbandets 8-mannaorkiser, Hasse Ling & 
his syncopaters of swing, Jacks katter, Duo 
Carib med Roger Chatelain och Mikael 
Kihlman och Catarina Bech med gitarr och  
sång. Festerna har varit välbesökta. 

 
Perry & Pacemakers 
 
Bioklubben 
Bioklubben, som leds av Sigbrit Sylwan, 
träffas var 14:e dag, går på bio, träffas efter 
och diskuterar filmen. 
 
Baren 
Ett 20-tal bartenders svarar för att medlemmar 
och deras gäster skall trivas ombord. Baren har 
haft öppet de kvällar klubben har aktiviteter 
och på lördagar. Torsdagarnas hemlagade 
soppor ”gillas” av medlemmarna.  
 
De nya krögarna har försett baren med ett stort 
antal öl- och vinsorter. 
 
Bartenders har under hösten fått ”lära sig” att 
hantera nya kort- och kassamaskiner och som 
nu fungerar bra. 
 
Krogen 
Vi har under året som gått bytt krögare.  
Efter att Sebastian Andersson lämnat oss i juni 
var det krögarlöst några månader då klubben 
själv ordnade med mat och dryck till våra 
aktiviteter. Från och med den 1 november har 

vi nya krögare - Lennart Pettersson och Xi 
Zhen. Båda har lång erfarenhet av att driva 
restaurangverksamhet.  
 
Nordens Ljus AB 
Bolaget förvaltar vår fina pråm med dess 
lokaler och utrustning och underhåller den, så 
att den kan utnyttjas för alla våra klubbaktivi- 
teter. För utan underhåll ingen underhållning!  
 
Vi har nu ett tillfälligt bygglov fram till 2023 
och en avsiktförklaring att flytta båten till Norr 
Mälarstrand när stadsplanen för området är 
klar. 
 
På våra årliga pråmfixardagar leder de 
frivilliga insatserna från medlemmarna till att 
pråmen hålls i dugligt skick.  
 
70 procent av medlemsintäkterna går till 
underhåll av båten. 
 
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. 
 
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  
 
Vernissagerna har varit välbesökta. 
 

 
Utställning med japanska grafiker i mars 
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Stina Eidem               Maria Montner i februari  
 
Björns minnesfond 
Auktioner för Björnes minnesfond 
arrangeras varje månad. I år har de 
inbringat 3 650 kronor. 
 
Slutord 
När detta skrivs har det nya ”ljusåret” som 
blir vårt 35:e kommit en bra bit på väg 
och det är styrelsens ambition att 
tillsammans med alla våra klubbmedlemmar 
göra också 2019 till ett ljusare år.  
 
Vi fortsätter 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 

      
 
Britta Bergquist sekr             Tomas Richter ledamot                                                         
 

         n  
 Gunilla Odensjö                  Nils Åkerman     
                                             rekryteringsansvaigLarsson - 
barmorsa                                     

        
 
Ljufa Elfwing                         Lars Gunnar Johansson 
Gallerist                     Redaktör 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


