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2015 års första månadsmöte gästades av
Journalisten/författaren/musikern Magnus Höjer.
Damklubben har månadsmöte första torsdagen i
varje månad. Ofta infaller den torsdagen under
nyårshelgen, det i sin tur har gjort att det varit svårt
med lokal för januarimötet. Damklubben har varit på
bio, avnjutit mat på någon trevlig restaurang med
mera, ett antal år tillbaka i tiden. Tidigare hade
Damklubben och Herrlogen gemensamt möte i
januari och i år återuppstod den möjligheten.
24 st Odd-damer och 7 styrelse medlemmar samt 57
herrar från Herrlogen hade denna kväll samlats.
Herrarna började med sitt arbetsmöte och under
tiden njöt damerna av ett glas mousserande vin.
Därefter serverades gemensam mat, kaffe och
kåserande av Magnus Höjer kring ”Intressanta
människor Magnus mött under sina 45 år som
journalist”.
Magnus är född och uppvuxen i Norrköping, började
sin journalistiska bana som 18-åring på Norrköpings
tidningar. Fortsatte till Sveriges Television 1979 då de
regionala nyheterna skulle startas upp januari 1980.
Genom sitt jobb har Magnus mött många spännande
människor som han både intervjuat, rest med, skrivit
böcker om och gjort tv-program om.
Tillsammans med John Pohlman skapade Magnus ett
nytt sätt att redovisa väderprognoserna på i Östnytt –
de spelades in som små sketcher – bland annat
intervjuade Magnus en snögubbe men som i själva
verket var John Pohlman.
All form av sport ligger Magnus varmt om hjärtat.
Hans stora idol var bl a Sven Jerring. Var kompis med
Pekka Langer, rest med Gunnar Nordahl, Nils
Liedholm, Åke ”Bajdoff” Johansson med flera, med
flera, listan kan göras lång.
Magnus berättade bland annat om lärarinnan Ester
Lindin som blev över hundra år gammal, som hade en
stor ”fostrargärning” som folkskollärarinna i
Norrköping.
Hon skrev romanen ”Tänk om jag gifter mig med
prästen” 1940 som gjorde stor skandal men senare
blev en framgångsrik film.
Stort Varmt Tack Magnus – Du är
varmt välkommen tillbaka för fler
underhållande kåserier.
Solweig Andersson, ordförande.
011-594 02, 0709-62 88 37.
soan_97@hotmail.com

Brandinformation
Damklubben som nu genom Herrlogens omtanke fått
vara delaktiga på de utbildningar och informationer
som varit under hösten 2014 hade köpt in en
Brandfilt som överlämnades till ÖM Anders
Österlund, som tack och visad uppskattning, från
Damklubben.
Uppvaktningar
15 nov -14, Zaga Busch fyllde 95 uppvaktades
med vårt Festogram.
7 dec -14, Berna Ivarsson fyllde 75 år
uppvaktades med vårt Festogram.
Kommande Uppvaktningar:
1 febr, Margareth Oké, 70 år
20 febr Birgitta Andersson, 70 år
26 febr Ulla-Britt Persson, 85 år
Medlemsinformation
Linda Lindroth – ny medlem i Damklubben hälsades
varmt välkommen. Linda är sambo med Joakim
Karlén som är ny i Herrlogen.
Pia Tollin har begärt utträde ur Damklubben.
Styrelsemöte 19 januari
 Förberedelser inför årsmötet 5 februari.
 Inga motioner har inkommit till 31 december
Finns det tankar, idéer, förslag till våra styrelsemöten
är ni alltid välkomna att maila till styrelsen.
Nästa möte 5 februari – är vårt årsmöte med
sedvanliga årsmötesförhandlingar. Det är inte
”farligt” att komma till mötet – poster som ev skall
tillsättas är i den stunden redan informerade och
klara. Ingen blir ”påhoppad” under kvällen. Efter
mötet äter vi gott och lyssnar därefter till
avkopplande underhållning av Lotta Källström.
Varmt välkomna!
1946 skrev Ester Lindin ”norrköpingskan” är inte en
dialekt, nej det är ett elände utan gräns. ”De schener i
trappera, och flåser så dant. Va ska en göre?
Doktorn svare: Bare schen och flås!”

Väl mött 5 februari!
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