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”DAGEN EFTER”-INFO 7 NOV 2013
Månadsmötet 7 november 2013 skulle vi få träffa Rullerskan Alva Karlsson på Arbetets Museum alias
Elsy Sundström. Vi var 23 medlemmar som förväntansfulla bänkade oss i källarlokalen i ”Strykjärnet”. I
industristaden Norrköping var det givetvis textilen som stod i förgrunden. Då med avdelningar som ylle
och bomull, arbetsmiljön och textilens nedgång och nedläggning. Alva berättar om en textilarbetares
vardag. Man förstår att det var ett slitsamt arbete på fabriken som var sju våningar högt och hiss fick
endast förmännen åka, så det blev att gå i trapporna när material till spinneriet skulle hämtas. Alva var
klädd i tidsenliga kläder, bag med termos inköpt på tempo i guldfärg, alla andra hade röda eller blå
termos men Alva ville ”sticka ut” lite så hon köpte sig en guldfärgad. Semester var inte att tänka på utan
jobb veckans alla arbetsdagar, det var dammigt och tungt, så småningom installerades duschar - glädjen
var stor - men tyvärr efter några veckor insåg ledningen att det blev för dyrt att alla i fabriken skulle
duscha, så det tilläts endast för förmännen och kontorspersonalen. (Tyvärr glömde jag ta kort på Alva var så tagen av Alvas berättelse att fotografering helt glömdes bort! Jätteledsen!)
Varmt Tack till dig Elsy som gjorde ett suveränt framförande. Därefter gick vi tillbaka till
lokalen där paj, sallad, kaffe och kaka väntade. Våra värdinnor hade gjort en väldigt trivsam
och ”intim” dukning. Trivsam och trevlig kväll, ”sorlet stod högt” i taket. Trevligt present- och
vinlotteri avslutade kvällen.

Spargrisen
På varje möte kommer frågan upp - var går våra pengar vi stoppar i ”Grisen”?
Det här året kommer pengarna att överlämnas till Barnkliniken och lekterapin på Vrinnevisjukhuset som
har en önskan att köpa s.k. ”förvrängningsspeglar” till barnen. De är mycket kostsamma och priset för en
spegel är ca 5000 kr.

65-årsfirande 6 mars 2014
Kommittén har haft sitt första möte och har du tankar, idéer som du vill skall komma fram, kontakta
Berit Larsson som är sammankallande.

Medlemsvård
22 okt Elsvig Ljunge fyllde 90 år. Kort skickades
15 nov fyller Saga Busch 94 år, kort kommer att skickas.

Påminnelse till nästa möte 5 december, Stort Julbord
ALLA är varmt välkomna till vår ”traditionella julfest” med tomte och lucia som vanligt.
Stämningsfull kväll med många tända ljus, vacker luciasång och hög ”mysfaktor”.
Ta med julklapp för minst 50 kr

Styrelsen har sitt nästa möte den 21 nov - har du ärenden du vill att vi skall ta med på dagordningen, så
maila det till oss i styrelsen.
Hälsningar Styrelsen
Den minsta omtanken
Kan göra den
Största nyttan!
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