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Månadsmötet 6 november 2014, Barbro Röken
berättade om sitt yrkesverksamma- och privata liv
bland stora och små djur.
17 Odd-damer, 10 styrelse-medlemmar deltog.
Kvällen inleddes med en härligt doftande höstgryta,
pannacotta och kaffe.
Därefter berättade Barbro och visade bilder på djur
som Barbro träffat som djurskyddsärenden i sitt yrke,
och djur som bott hemma hos familjen. Eftersom
Barbros make Bengt jobbade på Kolmårdens djurpark
på den tiden man inte hade resurser eller personal
för att vårda djur som behövde vård dygnet runt,
framförallt nyfödda djur, så hamnade såväl parkens
små olycksfåglar som upphittade vilda djur hemma
hos familjen kortare eller längre tid.
Här Zebrafölet som skadades vid
förlossningen och inte kunde stå
eller dia, men som lyckligtvis
hämtade sig efter några dagar
och kunde flytta hem till sin
väntande mamma.
Isbjörnsungen, som
visserligen bara vägde 600 gr
men skulle växa upp till
omkring 500 kg hade
familjen när minsta barnet
var 1 ½ år samtidigt som fyraåringen och hennes
pappa hade påssjuka.
Minst av alla var lilla Dina,
kängurufoster utkastat i
världen alldeles för tidigt av
sin mamma, som bodde i
kuvös i närmare 3 månader
men tyvärr inte klarade livet
utanför eftersom hennes
lungor var skadade.
(Barbro i nattlinnet ovan )
Barbros absoluta
favoriter är
kronhjortar, som de
hade några stycken av i
olika perioder.
Favoriter, eftersom de
som vuxna i djurparken
alltid kom fram för att
bli kliade i öronen så som Barbro gjorde för att hålla
dem lugna när de var små.
Solweig Andersson, ordförande.
011-594 02, 0709-62 88 37.
soan_97@hotmail.com

Dovhjortar är nervknippen, av dem hade familjen
som mest 14 st, som den då 13-åriga sonen tog hand
om. Sonen fick också berätta i radion att en hette
”Pisse-Nisse” eftersom han hade kissat i sängen.
Ungar, hundar och till och med papegojan fick snällt
anpassa sig.
Övriga djur som passerat familjen är
igelkottar, sjuka schimpansbabies,
lodjur, vargar, antiloper och många
fler.
Ett jättestort TACK till Barbro för en
mycket intressant kväll.
(Text och bilder av Barbro Röken)

Information från ÖM Anders Österlund
Åke och Gunda Wennerblad har under 2013 upphört
med sitt, av många uppskattade, arbete med logens
Seniorklubb. Logen nr 117 Gustaf V har försökt finna
några bröder som vill ta upp den fallna manteln men
misslyckats. Logen har även förhört sig med övriga
loger i Norrköping även Rebeckor men utan resultat.
Så tyvärr, någon ”seniorverksamhet” bedrivs
förnärvarande inte inom Odd-Fellow-samfundet i
Norrköping.
Brandutbildning 17 november
Damklubben har nu även inbjudits att få vara med på
ovanstående utbildning som hålls ute vid
Kungsängen. Från vår damklubb deltar Marianne
Johansson och Kerstin Exius.
Det beslutades på månadsmötet 6 nov att
damklubben köper in 2 st brandfiltar, en som vi själva
skall ha i vårt skåp och en som kommer att
överlämnas till Herrlogen som tack för att vi nu får
vara delaktiga i ovanstående information/utbildning.
Julklapp till 4 december
Det har kommit in förslag om att i stället för julklapp
skänka 50 kr till välgörenhet. Mail har skickats ut för
synpunkter och frågan togs upp på månadsmötet 6
nov. Mötet samt alla som skickat in svar slutade med
att julklapp utgår och vi skänker 50 kr till ”Min stora
dag” som hjälper sjuka barn med en trevlig
upplevelse.
Lucia kommer och vi hoppas även tomtemor kommer
med fin julstämning.
Väl mött till STORT JULBORD 4 december.
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