
 

 1 

 
 
 
Verksamhetsberättelse 2019 
Nordens Ljus klubben 
 
Styrelsen har sedan årsmötet den 23 mars 2019 bestått av 
 
Ordinarie ledamöter     Inga Berg Johansson ordförande 
   Tommie Åkerström vice ordförande 
  Mille Nylander kassör 
  Kerstin Heikenfeldt klubbmästare 
  Tomas Richter  
  Nils Åkerman 
  Lena Wollin 
 
Adjungerade Ljufa Elfwing Galleriet 
  Gunilla Odensjö Larsson Baren 
  Lars-Gunnar Johansson redaktör 
  Jan Olofsson VD 
 
Revisor  Birgitta Zeidlitz 
Revisorssuppleant Lena Eriksson 
 
Valberedning Åsa Ekman sammankallande 
  Stieg Nilsson 
  Elisabeth Ståhlbåge 
 
 

                                     
 
 



 

 2 

Årsmöte 
Den 23 mars var det Nordens Ljus Klubbens årsmöte, Ett 40-tal personer kom till mötet. 
Årsmötesförhandlingarna avlöpte enligt planen med Håkan Larsson som ordförande och  
Ljufa Elfwing som sekreterare. 

                      
 Ordf och sekr för mötet                             Ordf                                    Valberedn ord
                          

Styrelsemöten 

Under året har klubben haft 8 styrelsemöten och en planeringskonferens tillsammans med 
Aktiebolaget den 26 augusti.  

Ekonomi 
Klubbens ekonomi visar den 31 december ett underskott på 37 253 kronor. Underskottet beror 
på att klubben bidragit med 80 000 kronor extra till båtens underhåll. 

Medlemmar 
Klubben har den 31 december 444 medlemmar. 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 2019 har varit ett fantastiskt år 
med 64 nya betalande medlemmar tack vare olika insatser från medlemmar och 
styrelserepresentanter också tack vare den fina verksamhet vi har kunnat erbjuda våra 
medlemmar. 

Medlemsavgifter 
Nya medlemsavgifter fastställdes 2017 - 1 100 kronor för ordinarie medlemmar och 500 
kronor för overseas. Styrelsen har inte lagt förslag till ändring av medlemsavgifterna och inte 
heller har det inkommit någon motion i denna fråga. 
Information 
Informationen till medlemmarna har skötts av en redaktion med ordföranden Inga Berg, 
galleristen Ljufa Elfwing, klubbmästaren Kerstin Heikenfeldt och adjungerade redaktören 
Lars-Gunnar Johansson. 

Hemsida 
Klubben har en hemsida i drift sedan ett antal år. Sidan uppdateras kontinuerligt med aktuella 
aktiviteter och ger medlemmarna möjlighet att följa klubbens verksamhet. Information om 
verksamheten läggs också in på klubbens Facebook-sida. 
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Information via e-post och månadsblad 
Vår redaktör sänder ut ”månadsblad ” via e-post varje månad. Detta ger viktig information till 
medlemmarna. Vi skickar också ut e-post till våra medlemmar varje vecka under rubriken 
veckans aktiviteter och sänder också ut ”påminnelsemail” inför vissa aktiviteter. 

Snigelpost 
Till 39 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 sammankallande är Kerstin Heikenfeldt.  
I klubbmästeriet har under året ingått representanter i och utanför 
styrelsen. Från styrelsen har förutom Kerstin, Lena Wollin, Tomas 
Richter och Lars-Gunnar Johansson medverkat i planeringsarbetet, 
Utanför styrelsen har under året liksom föregående år Anders Holm 
deltagit. Sedan 2018 har Ken Olofsson kåsör, författare och journalist 
knutits till gruppen.  

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. Något mer än 1800 besök har gjorts på pråmens olika aktiviteter,  

Genomförda aktiviteter 
Tisdagar – Jazzmusik 
Vi har haft jazzmusik ”sista tisdan” åtta gånger under året. 

Vi har fortsatt marknadsföra Sista Tisda’n utanför den traditionella marknadsföringen på 
hemsida och mail - via ”DN på stan” och affischer runt om på Kungsholmen. Detta 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, 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 musiker 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.  
 

 

 

 

 

Leo  
  
                Camilla Jonsson 
                   Björn Lundén 
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Tisdagar Gitarr och Lutasällskapet  
Efter en överenskommelse mellan Gitarr- och Lutasällskapet - SGLS och Nordens Ljus- 
klubben har föreningen nyttjat våra lokaler en tisdag i månaden. SGLS 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 har detta bidragit till ytterligare en dimension i vårt utbud till medlemmarna. Det har 
också varit ekonomiskt gynnsamt med många som betalat gästavgift till klubben. Under året 
har SGLS haft sju speltillfällen med olika duktiga musiker. 
Den 12 november framträdde Mats Bergström den prisade frilansande solisten, 
ackompanjatören och ensemblemusikern som bl a arbetat med Malena Ernman, Mikael 
Samuelsson och Kerstin Avenmo. Ett 60-tal personer lyssnade.  

           
  Mats Bergström                           Samordnare Nordens Ljus/GLS  

Torsdagar  
22 torsdagskvällar har vi haft verksamhet under året. Det har varit musik, föredrag och 
vinprovning. Här nedan presenteras aktiviteterna.   

Programpunkten samtal på ljuset med Ken Olofsson drog igång på hösten 2017. Under 2019 
har vi haft fem samtal på Ljuset. De personer Ken samtalat med är Tom Ahland, Tord Grip, 
Arne Ljungquist, Inger Nilsson (Pippi Långstrump) och Kajsa Ernst. Dessa medlemsspecifika 
kvällar har varit välbesökta.  

10 januari var det samtal på Ljuset med Tom Ahland, som gjort sig känd för sina lågmälda, 
empatiska filmer om kända och okända människor.        

      

Tom och Ken        Tom 
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Den 14 mars var det dags för intervju med fotbollslegenden 
Tord Grip. 

 

 
Tord med kvällens klubbvärd Lena 
Den 4 april samtalade Ken med Arne Ljungqvist, en av 
Sveriges största idrottsledare genom tiderna, den internationellt  
 mest meriterade.  
 
  

Arne Ljungqvist 

Den 26 september samtalade Ken med Inger Nilsson  
(Pippi Långstrump) 

   

       Inger och Ken 

Den 21 november – sista 
samtalet för året med 
skådespelerskan  
Kajsa Ernst. 

 

 

Kajsa                    Tre lyssnande herrar 

Övriga torsdagar  
Den 17 januari gästade Lill Lindfors - en av våra mest folkkära artister – pråmen. Hon 
ackompanjerades av gitarristen Mats Norrefalk, Lill började med att berätta att hon på  
1980-talet flera gånger gästat pråmen, Den 64-hövdade publiken fick som ett extra nummer 
höra den önskade klassikern ”Du är den ende”. 

                 
Lill och Mats                                       Lill, Britt, Lelle och Tjing  
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Den 7 februari var det dags att berätta historier ”har du hört den förut”. Många historier blev 
det. 

Den 14:e februari var det musikquiz med Astrid Borg  
och Peter Gorpe 

      

 

  
     
Två torsdagar  har våra 
medlemmar berättat om sina 
projekt - Per Strandin den 19 
februari ”Med Örnen mot 
Polen” och Inger Olofsson 
den 14 november om 
biståndsprojektet Solvatten.  

                     Per o Anders               Inger Olofsson 

Den 7 mars fick våra beundrare av Lisbeth Gocken Jobs höra Lisbets svärdotter, Christina 
Mattsson, berätta om dessa två fantastiska kvinnor 
och deras liv.  
Namnet Jobs är för de allra flesta synonymt med  

de rikt blommande  
tryckta tygerna som  
sedan 1940-talet hör  
till klassikerna i  
svensk textilkonst. 
 
 

              Christina berättar                          Ett av tygerna 

Den 11 april var det ginprovning i glada vänners lag. 
 

Den 9 maj berättade vår kunnige 
jazzkännare Peter Ander om Billie Holiday. 

 
 
 
 

            Peter och Anders kvällens klubbmästare  
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Den 23 maj var det sommarmingel med kören Näktergalningarna som sjöng in sommaren. 
 
 

 
Näktergalningarna 
 
Den 12 september lät Agneta Elers-Jarleman och Gunnar Edander, 
till publikens förtjusning, oss möta Lennart Hellsing och fyra 
katter i rim och musik 

 
   
 

                             Agneta och Gunnar 

 
Den 19 september hölls en minneskväll för Britt Lindroth 
Denna kväll sjöng och berättade Agi 
Lindroth, Inga Berg, Git Skiöld, Jane 
Sannemo, Claes Jansson, Clarence 
Öfwerman med sina två döttrar, Sven 
Melander, Lasse Zackrisson, Ia 
Langhammer och Cecilia Thorngren. 
Avslutningen var magnifik. Alla 
aktörer kallades fram och Claes 
Jansson sjöng ”Hälsa Mikael från 
mig” på originalspråket och vi fick 
alla stämma in den svenska 
versionen.    Git skiöld                              Claes Jansson 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla sjunger 
 
 
 

      Clarence med döttrar                  
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Den 1 oktober var det nya medlemmars kväll och den 10:e: var det medlemskväll utan 
aktivitet.  Soppa serverades och stämningen var hög. 

 
 
Den 17 oktober sjöng, deklamerade, spelade  
och berättade Jejja Sundström. 
40 deltagare skrattade, reflekterade och njöt.  

 
                 Jeja med publik 

 
Den 24 oktober delade Emma 
Hamberg med sig av sitt livs 
resa. Emma är en stor berättare.  
I en timme trollband hos sin 
publik. 
 
    
 

 Emma En stor beundrarskara lyssnade 
 

Den 28 november berättade Claes Grundsten om våra nationalparker.  
 
Kulturnatten 
Den 27 april.  För tredje året deltog vi i Konst- och kulturnatten. Ett drygt 100-tal kom 
ombord, många tittade på konsten, åt i matsalen och drack öl och vin i baren. Ljusets populära 
husband spelade och lockade en stor publik. 

 

     
                           Mycket folk var det 
                      

 

Potatisens vänner® 
Klubbens medlemmar har vid två tillfällen 2019 ”lagat” potatismiddagar – den 11 februari och 
den 19 november. 
 
Den 11 februari var det Lena Wollin, Åsa Ekman, Terttu  
Koivisto och Britt Runsten som tillagade maten. Tomas Richter och Tommie Åkerström 
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hjälpte till med de förberedande sysslorna. John Eyre gjorde menyn.    

                                             
Det smakar bra                                                                     Menyn                                         Provsmakning                                
                                                                                                     
Den 19 november var det Åsa Ekman, Gunilla Jarl, Stieg Nilsson, Tommie Åkerström och 
Tomas Richter som lagade maten. Konstnär var Lars-Olof Kolsrud 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Presentation konstnären 
                    

      Konstnärsmenyn 
      19 november   

Potatisprovning 
Den 24 januari var det dags för potatisprovning  
”Mjölig eller fast” i sanning en lektion i potatisens  
smak och konsistens. 
 
Ett 30-tal entusiastiska Ljus hade mött upp i vinterhalkan  
för att lära sig mer om potatis. 
 

              Kari Petterson, Kerstin o Lena 

Utombords 
Detta är ett samlingsnamn på olika aktiviteter som medlemmarna kan medverka i och sker 
utanför borden på Nordens Ljus 

Den 13-15 maj åkte ett 20.tal personer till Riga med Tallink.  

Den 27 maj gjorde ett 20-tal personer en heldagstur till Sandhamn 

Månadsfester/Vernissagefester 
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Vi har haft sju Månadsfester inklusive den avslutande lotterifesten i 
december. Festerna är ju också vernissagefester. Krögarna har satt 
sin prägel på festerna med god mat och dryck.  
Festerna har också kryddats 
med olika sorters musik;  
Spelat har Jacks katter, Mikael 
Kihlman, Katarina Bech och 
Karin Sparf med gitarr och 
sång, Svenska Lyxorkestern 
och gitarristerna Göran 
Engdahl och Jan Rudling.  
  
                    Mikael Kihlman, Katarina Bech    Lyxorkestern den 8 november 
   och Karin Sparf 

Galleriet 
Under vår- och höstsäsongen genomfördes sju månadsutställningar med förhandsvisningar  
på Månadsfesterna. Det är etablerade konstnärer som ställer ut på Nordens Ljus. 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  
Elva konstnärer har visat sin konst i Galleriet och Aktersalongen. Konstformerna har varit 
blandade; grafik, textil, fotografi 
och måleri . 
Vernissagerna har varit 
välbesökta.  
 

Utställning i september 
Alf Olsson o Martin Heap 

 

 

 

Utställning i november Harry Moberg  
och Jonas Fredén 

 

 
Galleriet har under året anordnat en konstauktion med verk ur den egna samlingen, 
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Bioklubben 
Bioklubben, som leds av Sigbrit Sylwan, träffas var 14:e dag.  

Baren  
Ett 20-tal barmästare 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.  
 

               
   Det är roligt att jobba i baren                Barmorsa i fokus 

 
Harö krog  
Harö krog drivs sedan november 2018 av Lennart Pettersson och Xi Zhen. De har sedan 
starten ökat krogens öppettider. Det är numera öppet måndag, tisdag för lunch och onsdag t o 
m lördag hela dagen d v s fr 11 00 till cirka 22 00. Detta har varit bra för Nordens Ljus. 
Medlemmar har kunnat äta på krogen de kvällar baren inte haft något att erbjuda. Krögarna 
har också vid några tillfällen anordnat musikframträdande i Galleriet.  

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”!! 
Vi har nu ett tillfälligt bygglov fram till 2023 och en avsiktsförklaring att flytta båten till Norr 
Mälarstrand när stadsplanen för området är klar.  
70 procent av medlemsintäkterna går till underhåll av båten.  

Björn Lindroths Minnesfond 
Auktioner för Björn Lindroths minnesfond arrangeras varje månad. I år har de inbringat  
2 550 kronor. 2 550  
 
Slutord 
Den 31 mars gick Britt Lindroth ur tiden. Hon var en av Ljusets grundare och tillika en stor 
kulturpersonlighet. 
 
När detta skrivs har det nya ”Ljusåret” som blir vårt 36:e kommit en bra bit på väg och det är 
styrelsens ambition att tillsammans med alla våra klubbmedlemmar göra också 2020 till ett 
ljusare år. 
 
Vi fortsätter i Björn Lindroths anda att ”göra klubben till ett vattenhål” kring vilket alla 
medlemmar kan flockas. 
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Stockholm i februari 2020 - styrelse och adjungerade sedan årsmötet 2019 
                     

                     
Inga Berg ordf                     Tommie Åkerström vice ordf          
 
   

                   
Mille Nylander kassör         Kerstin Heikenfeldt        Lena Wollin 
    klubbmästare 
                      

              
Nils Åkerman              Tomas Richter                Ljufa Elfwing gallerist 
 
 

                 
    Gunilla Odensjö     Lars-Gunnar Johansson    Jan Olofsson 
    Larsson baren    redaktionen    Vd 
     
 


