
NORDENS LJUS PROMENADER - PANDIMIÅRET 2021 

 

Klubben erbjuder promenader för sina medlemmar varje torsdag med start kl 11 vid 

Pråmen. Trettiotalet medlemmar finns på maillistan, mellan 10 och 15 kommer varje 

gång. Under 2021 har vi genomfört 36 promenader under vår- och höstsäsong. 

Promenadarrangör har varit Kerstin Heikenfeldt.  

Under våren 2021 rådde det fortfarande pandemi och svårt att gå in på kafé eller 

restaurang för fika eller lunch. Vi har därför fikat med eget kaffe i termos och macka. 

Senare under våren släppte restriktionerna lite och det blev dels möjligt för oss att ta 

oss längre ut från stan med t ex t-bana och dessutom möjlighet att äta lunch på 

restaurang med luftig miljö.                                      

 

 

         



 

 

 
 

I januari hittade Britt-Marie Nordqvist på gympa  

efter vägen och vi “gympade” i snöstorm.  

 

I februari fick vi en fantastisk promenad till Kastellet på Skeppshomen, där Jan 

Olofsson guidade och berättade om Kastellets historia. Då fick vi också fika 

inomhus! 

 
 

Några axplock från våra promenader 
 



Lena Wollin ledde en uppskattad promenad med dels båtfärd över Riddarfjärden och 

därefter promenad efter Monteliusstigen - över Västerbron och Norr Mälarstrand 

tillbaka. 

Vi har sett utställningen på Sven-Harrys Konstmuseum “Modet lever vidare”  om  

Sara Danius kläder, som såldes på auktion till förmån för hennes minnesstiftelse.  

 

 
 

Tidigt i mars besökte vi också Hagaparken och turkiska paviljongen, samtidigt som vi 

gick till Judiska kyrkogården och hittade 66 unga förintelseoffer som begravts under 

anspråkslösa gravstenar på Haga Norra Kyrkogård.  

 



 

 

Säsongsavslutningen gick till Vinterviken och Kafé Lyran - men vi promenerade från 

Liljeholmen, dit vi äntligen kunde åka t-bana. .  

 
 

 

Hösten startade med en promenad från pråmen via Haga kyrkogård till Olle Olsson-

muséet i Hagalund där Nina Nykvist berättade om konstnären och hans liv.  

Vi åkte båt 81 från Nybroplan till Dalénum på Lidingö och gick efter vattnet tillbaka till 

Torsvik. 

 

Vi har också sett utställningen om Kungens farmor, Daisy, på slottet. Vi tog ett 

Skogsbad till Bergianska vidare genom Ekhagen och Liljansskogen. Vi har sett  Roy 

Anderssons utställning “Om detta att vara människa”, ätit orgelmacka i Kungsholms 

kyrka och lyssnat på fantastisk orgelmusik i Allhelgonatid.  

Höstsäsongen avslutades med med Nobel light festival på Nobelmuséet i Gamla 

stan.  

Vi har haft ett fantastiskt promenadår!  

 

                                                                         Kerstin Heikenfeldt 

 

 

 

 

 

 


