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Tisdagen den 3 september var det ”Kick off” för höstens aktiviteter med ett besök hos
Zondera som står för ”inre och yttre hälsa”. Vi var totalt 48 förväntansfulla damer (23 odd,
8 styrelse och 17 väninnor) som infann sig i lokalerna på Vattengränd 2C. Före detta
gamla Palace lokaler. På det gamla hederliga dansgolvet dukades det upp med sk ”plocktallrik” från Mimmis visthus som intogs under tiden som Marie Kjellin och hennes kollegor
redogjorde för sin verksamhet. På en och samma plats finns en bredd av olika behandlingsformer inom
komplementärmedicin, medicinsk sjukvård och skönhetsvård. Detta för att på bästa sätt kunna möta
upp kundernas behov. Den röda tråden är att där skall finnas hjälp för HELA människans inre och yttre
behov. Psykologiska rådgivningssamtal, Zonterapi, olika former av massage, fotvård, händer/naglar,
skönhetsbehandlingar, viktklubb med Cambridge Viktprogram, hudanalys, ögonfransförlängning mm
mm. Allt finns att läsa på www.zondera.nu
Efter föreläsningen fick vi vandra runt i lokalerna, träffa de olika representanterna. De som ville fick
boka tid för tänkt behandling. De bjöd oss på fruktsallad, kaffe. Zondera hade även ordnat ett trevligt
lotteri med presentkort som vinst. Vi hade själva ett lotteri med fina vinster från Zondera. Kvällen var
en riktigt ”tjejkväll” innehöll allt som önskas kan, för att må gott.
Medlemsvård
Följande har fyllt år under sommarledigheten:
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juni Thorborg Stening, 98 år, uppvaktats med kort.
juni Irene Lantz, 60 år, uppvaktas med kort.
juni Anne-Maj Oscarsson, 60 år, uppvaktas med kort.
juli Elisabeth Vather, 60 år, uppvaktas med kort.
aug Gunilla Ellnemark, 75 år, uppvaktats medkort
aug Gunda Wennerblad, 80 år, uppvaktats medkort
sept Birgitta Sundgren, 85 år, uppvaktats medkort

*************
28 sept Agneta Rendel 70 år, bortrest, kort kommer att skickas.

Viktigt att ALLA känner ansvar och hjälps åt att meddela medlemsansvariga om någon medlem
är sjuk eller behöver uppmuntran av någon anledning.
Avlidna medlemmar
Alfhild Karlsson avled 26 maj, skickades kondoleanskort till maken Bengt samt sattes in kr
300:- till diabetesfonden enligt önskan i annonsen. Ett antal medlemmar från Damklubben
deltog i begravningen. Maken Bengt har skickat brev och tackat för omtänksamheten från
damklubben.
Majken Loberg avled 27 maj. Begravningen ägde rum i kretsen av de närmaste.
Programmet 3 oktober
”Flaggade” Emma Gunnarsson för när vi var på Zondera. Emma som är Trafiklärare till
vardags kommer att informera om sitt arbete men även en del ”specifika” områden i
Norrköping så som ”skvallertorget”. Vad gäller för gående, cyklister och bilister? Missa inte den här
kvällen - viktig för oss alla som på ett eller annat sätt rör oss i trafiken. Trevligt också när det är
någon från vår egen klubb som delger oss kunskap.
Påminnelse om Höstfesten, 19 oktober
Kommittén för höstfesten är i full gång. Från Damklubben deltar Anne-Maj Oscarsson, Irene Lantz och
Els-Marie Jonsson. Inbjudan kommer att skickas ut inom den närmaste tiden.
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Ny Portkod
Alla damer kommer väl ihåg att det har bytts kod igen!
Nya koden är xxxx

Styrelsen har haft sitt första möte för säsongen.
Bland annat diskuterades:
 Uppvaktningar av våra medlemmar. De flesta avböjer uppvaktningar vid tillfrågan. Styrelsen
diskuterade vikten av att ha en gemensam policy för hur vi uppvaktar ”jämna” födelsedagar.
Det beslutade att fortsättningsvis skicka ”Gratulationskort” med hälsning från Damklubben, till
alla som fyller år samt att efter fyllda 90 år vid varje år.
 Kondoleanser: Beslutades att Damklubben sätter in kr 300: - till lämplig fond.
På det här sättet är det inga tveksamheten om vad som gäller.
Diskuterades även problematiken kring obetalda medlemsavgifter. Vid varje utskick som gjordes
under våren påminde vi om medlemsavgiften som skall vara betald senast den 31 mars. Trots det så
när vi i åkte på utflykten i maj hade inte alla betalat. Styrelsen beslutade att fortsättningsvis ”plockas”
man bort från listan om inte medlemsavgiften är betald eller man hört av sig om orsak och anledning till
att det inte gjorts. Det innebär att ingen information skickas ut efter det varken via mail eller post. Det
är ett stort och krävande jobb att ringa, maila för att få in pengarna. Vi är ju trots allt med frivilligt!
Damklubben fyller 65 år i mars 2014
Det har kommit önskemål/förslag om att jubileet skall firas internt inom damklubben.
Styrelsen beslutade att så skall ske. Föreslogs att vi skall jobba på att få med så många som
möjligt av de äldre medlemmarna till kvällens jubileum som kanske inte själva kan/vågar ta
sig till våra möten. En festkommitté skall tillsättas - återkommer när den är klar.
Dagen-efter-info
Beslutades att undertecknad fortsätter med informationen samt att den skickas ut via mail och post.
Vårutflykten
Gjordes utvärdering - konstaterade att allt gick enligt planerna och alla verkade nöjda. Ekonomin gick
några kronor plus.
Inför 2014 års vårutflykt utsågs Berit Larsson och Kerstin Exius att vara huvudansvariga för
planeringen.
Namnbrickor
Beslutades att vi skjuter det lite framåt i tiden.
Nästa styrelsemöte blir 8 oktober - om någon har ärenden att skicka med till den är ni välkomna att
maila till styrelsen.
Väl mött den 3 oktober - Trafikinfo med Emma!
Omtänksamhet skapar välbefinnande. /Hälsningar Styrelsen
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När man tycker
Att man inte har tid,
Är det rätt tid
Att koppla av.

Damklubbens medlemmar tillönskas en riktigt
skön och avkopplande sommar.
på återseende tisdagen den 3 sept.
Hälsningar Styrelsen
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