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Säsongsavslutning med utflykt torsdagen den
21 maj 2015.
35 damer inkl några väninnor hoppade på Kanalbuss i
strålande sol vid Teatergatan kl 0800 för sedvanlig
vårutflykt.
I år styrdes bussen mot Husqvarna, och med
”morgonfika” vid Brahehus med en vidunderlig
utsikt över Vättern och Visingsö som verkligen
visade upp sig från sin vackra sida.
Resan fortsatte sedan mot Husqvarna fabriksmuseum, där
väntade en guide på oss, som visade bilder och informerade
från Husqvarna fabrikens grundare år 1689 och dess
verksamhet framåt i tiden till dags datum. Det är 326 år
sedan borrbruket för borrning och slipning av muskötpipor
uppfördes, och idag är Husqvarna AB världens största
tillverkare av handhållna skog- och trädgårdsprodukter.
Efter föreläsningen gick vi runt i museet och besåg alla
tänkbara prylar och många minnen vakna till liv. Husqvarna
Fabriksmuseum ligger vackert vid Husqvarnaåns nedre
vattenfall.
Därefter åkte vi till A6 golfbana för lunch – golfbanor är
alltid ett säkert ”kort” vad gäller mat – så var det även den
här gången. Maten var förbeställd och smakade jättegott.
Ett stenkast från fabriksmuseet finns Smedbyn där de gamla
vapensmederna bodde på 1700- och 1800-talen samt
Slottsvillan, tidigare bostad för Husqvarnas direktörer. Där
finns dels ett Galleri med många spännande utställningar
året om – och där ”eldsjälen” och upphovsmannen till det
”Brand-Johan” informerade oss med stor inlevelse.
Smedbyn är Q-märkt dvs ett starkt bevarandeskydd för ett
område som utgör värdefull kulturhistorisk bebyggelse.
Strålande sol hela dagen. Några mörka moln över Vättern
men de höll sig borta.
Tack till våra värdinnor som försåg alla resenärer med lite
svalkande ”hälsodryck” och tilltugg.
Ett mycket trevligt lotteri hade Inger Lundqvist och BrittMarie Gunnarsson fixat med. De hade hittat ”sponsorer” till
vinsterna som dessutom var inslagna i vackert papper.
Stort tack till Inger och Britt-Marie.
Varmt TACK till ALLA som på olika sätt bidragit
till resans trevliga genomförande.

Solweig Andersson, ordförande.
011-594 02, 0709-62 88 37.
soan_97@hotmail.com

Medlemsvård
Bibbi Hahne och Solweig Andersson har
besökt Elsvig Ljunge som flyttat till
äldreboendet på Nils Åbergs gata. Elsvig
hälsade till alla damer i damklubben.
Hälsning från Anita Andersson till
damklubben. Solweig har ringt och pratat med
Anita som nu är hemma i bostaden. Anita
hade hoppats kunna följa med på utflykten
men med rullstol så räckte inte krafterna
riktigt till. Vi hoppas krafterna kommer
tillbaka under sommaren så Anita kan vara
med oss till höstens månadsmöten. Kram
Anita från oss alla i damklubben.
Slutat i Damklubben har:
Christel Andersson
Barbro Nimstrand
Uppvaktningar under sommarledigheten:
11 juni, Kerstin Lindberg, 75 år
14 aug, Barbro Hult, 70 år
14 aug, Gudrun Johansson, 80 år
30 aug, Kerstin Kindahl, 85 år
Höstens program är klart och bifogas.
Webbmaster Bengt-Ove Jonsson
lägger in Damklubbens information på
webbsidan. Gå in och läs.
www.oddfellowlogen117.org Damklubben har
en egen ”flik”. Tack Bengt-Ove!
Tack till Tommy och Lisbeth för vårens alla
goda menyer. Damklubben önskar Er en riktigt
skön och avkopplande sommar.
*****
Sommaren innebär tid för en bra bok, lite
lagom med sol och bad.
Styrelsen tillönskar ALLA
Damer en riktigt skön
sommar – på återseende
3 september.
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