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Säsongstart hösten 2015.

Torsdagen den 3 september samlades 34 damer inkl
några väninnor till säsongens första månadsmöte.
Våra värdinnor hade skapat en härlig höststämning
med höstfin dukning. Charlies goda mat bestod av
kycklingfilé, risotto och en ljuvlig mangosås. Vi blev
serverade av våra eminenta värdinnor och vi andra
bara ”njöt”. Efter mat och kaffe vidtog kvällens
underhållning i form av Körsång.
Kvällens gäst var körpedagogen,
den kända radiorösten mm Lisa
Tilling. Körledaren Gabriel Forss
hade uttalat sig i media ”att alla kan
sjunga gospel” – det hade Tommy
Körberg starkt protesterad emot.
Lisa lyckades på något förunderligt
sätt få oss alla i damklubben att
sjunga i kör. Både högt, lågt och
flerstämmigt. Med den glöd och entusiasm som Lisa
spred omkring sig så kan hon få vem som helst att
sjunga. Vi både skrattade och sjöng på samma gång.
Alla var vi överens om att om Tommy Körberg hade fel
ALLA kan sjunga! Om ”Körslaget” ringt oss efter
kvällens övningar och ville ha oss med i ett tv-program
så hade vi alla med glädje svarat JA – just då i alla fall!!!
Ett jättestort TACK till Lisa Tilling som
verkligen förgyllde kvällen för oss.
Den kommer vi att bära med oss och
den gav oss en kanonstart på
höstsäsongen 2015.
Därefter fortsatte kvällen med ett
mycket trevligt lotteri med många fina vinster som alla
hade bidragit till.
Varmt tack till ALLA som bidrog till kvällens
trevligheter.
Påminnelse!
Gemensam Höstfest 17 oktober med Herrlogen och
damklubben, särskild inbjudan har skickats ut.

Damklubben har
under 2 år samlat in
pengar via spargrisen
till Lekterapin på
Vrinnevisjukhuset. Vi
har nu fått ihop 10000
Kr som Carina och Solweig under kommande
vecka skall överlämna till Lekterapin. Här ovan
ser alla hur checken ser ut. Pengarna kommer
att sättas in på deras plusgirokonto. Tack alla
för bidragen under våra månadsmöten.
För 2015 beslutades, på årsmötet, att
spargrisens pengar skall gå till ”Min stora
dag”.
Medlemsvård
Kerstin Exius har skickat en sommarhälsning i
form av en bok till Anita Andersson.
Kommande uppvaktningar:
9 okt, Vivi Lindström, 75 år
17 okt, Mariann Hansson, 75 år
22 okt, Elsvig Ljunge, 92 år
Med anledning av att det är sällan någon vill
att damklubben uppvaktar på högtidsdagen,
så beslutade styrelsen på senaste
styrelsemötet 150824 att den som vill bli
uppvaktad med besök är välkommen att själv
bjuda in damklubben. Festogram skickas till
alla jubilarer.
Alla som fyllt 90 år får dessutom vårt sk
Festogram till varje födelsedag.
Efterlysning!
Den brandfilt som damklubben köpt in och
skall ha i skåpet är försvunnen. Om någon vet
var den är kontakta damklubbens styrelse.
Nästa månadsmöte 1 oktober gästar oss
prästen Thomas Wärfman, som kommer att
prata om ”Svenska kyrkan i Norrköping – en
kraft att räkna med”. Varmt välkomna!
Väl mött 1 oktober!
Hälsningar Styrelsen
Foto: Ann Weimer
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