
NORDENS LJUS KLUBBEN    
Kajen vid Kungsholms Strand/Kronobergsgatan 

Stockholm  
Maj 2020 – men också lite längre fram  

M Å N A D S B L A D  
 

Bladet är kortfattat och översiktligt och uppdateras inte! Du får veta mera, om du kollar hemsidan www.nordensljus.se 

eller frågar Klubbmästeriet!   
 

Klubben har beslutat att fram till och med den 30 maj ställa in alla program. 

Men det finns ändå några aktiviteter att se fram emot! 

 
torsdagar  11.00 Ljusa Promenader! 

På torsdagarna ses vi vid pråmen kl. 11:00 och går en gemensam promenad på 

ca 1,5 tim. Ta med dig kaffe och macka, så stannar vi och rastar efter vägen och 

njuter av solen och varandras sällskap – naturligtvis med säkerhetsavstånd! 

Du kan också ta med dig en lunchlåda från Harö krog – då får du komma ihåg 

kniv och gaffel och någonting att dricka. Eller så sparar du lådan till middag – 

Krogen har nu Take away så det är lätt! MATLÅDOR med något av dagens 

lunchalternativ kan köpas för 99 kronor. Start och mål är alltså utanför 

pråmen! Har du frågor – hör av dig till Kerstin kheikenfeldt@gmail.com 

eller Britt-Marie, Britt-marien@tele2.se. Ingen föranmälan – bara kom! 

Välkommen på torsdagarna kl. 11! 

    Kerstin och Britt-Marie 

 

fredag 25 september  Månadsfest i Maj Sjövalls anda 

En av de första medlemmarna i Nordens Ljus var författaren Maj Sjöwall. Hon 

har nu lämnat jordelivet men vi är många som minns henne och hennes kvällar 

i Aktersalongen när hon läste högt ur någon av sina - eller någon annans - 

böcker.  

Klubben vill gärna uppmärksamma henne och hennes aktiva tid på Ljuset, 

därför inbjuder vi nu till Månadsfest i Maj Sjöwalls anda på Majs 85-årsdag 

fredagen den 25 september.  

Har du minnen, tankar, anekdoter eller annat som du kommer ihåg om Maj - 

maila till Kerstin kheikenfeldt@gmail.com så ska Kerstin och Anders Holm 

sammanställa detta och försöka få till ett gemensamt program.  

Nu hoppas vi bara att vi ska kunna starta vår verksamhet igen efter sommaren! 

 

Utställning vår/sommar 2020 Samlingsutställning 

Galleriets Vår/Sommarutställning finns att se “live” i Galleriet och 

Aktersalongen med konstnärernas namn/titlar/priser.  

Galleriet på Nordens Ljus är öppet när Harö krog är öppen - on 11-15, to - fr 

11-22 och lö 13-22. Se också de utställda verken via länken: 

http://www.nordensljus.se/2020/04/utstallning-var-sommar-2020/ 
 

HARÖ KROG håller öppet tills vidare. Tider framgår på hemsidan. Ching och Lelle har det svårt just 

nu, och för de som inte kan besöka båten för lunch eller middag (säkerhetsavstånden 

väl tilltagna) finns 

MATLÅDOR med något av dagens lunchalternativ - kan köpas för 99 kronor. 

PRESENTKORT på 500 kr och 1 000 kronor. 

Beställ via Ching på 073-595 88 99 

Det är ett gott sätt att stödja våra tappra krögare! 

   
Ordförande Klubbmästeriet redaktionen@nordensljus.se Galleriet  Matsalen/Harö Krog 

Tommie Åkerström Kerstin Heikenfeldt  Baren Försäljning, visning  Lunch mån-fre 11.00-15.00 

Tel  070-645 02 68 Tel 073 394 18 55 Öppen vardagar endast   Säkrast lördagar 13-16 Bordsbest och lokalbokning 

ordforande@nordensljus.se klubbmastare@nordensljus.se  vid aktiviteter från kl.  Monica Ström Tel 08 611 49 20 

Adressändring/Kassör Redaktion (hemsida, mail) 18.00.  Tel 070 372 12 15 info@harokrog.se 

Mille Nylander Jörgen Widsell Lördagar 13-16   galleriet@nordensljus.se   Nordens Ljus AB 

Tel 070 990 50 51 Tel 070 777 72 50 Tel 072 215 79 53   SÖNDAGAR STÄNGT   Ordf: Tommie Åkerström 

kassor@nordensljus.se Inga Berg Johansson Barmorsa  Nordens Ljus AB Tel 070-645 02 68 

PG 488 43 09-8 Tel 070 572 38 28 Gunilla Odensjö Larsson  VD: Jan Olofsson ordfab@nordensljus.se 

Hemsida Lars-Gunnar Johansson Tel 076 209 85 80  Tel: 070 518 08 96 Stiftelsen Björn Lindroths 

www.nordensljus.se Tel  070 674 99 55 baren@nordensljus.se  vd@nordensljus.se Minnesfond: PG 534916-2 
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