Odd Fellow-Logen Nr 117 Gustaf V damklubb ”Dagen-efter-info”
Månadsmötet 1 oktober 2015.
Kvällens gäst var kyrkoherde Thomas
Wärfman.
32 medlemmar hade samlats i Bankettsalen för att
lyssna till Thomas.

Damklubbens brandfilt har återkommit.
Den hade tydligen satts upp på väggen i
Vinterträdgården. Tyvärr hade inte den
informationen nått oss. Men nu är ordningen
återställd, det känns bra.

Kvällen inleddes med vinmarinerad kassler med
goda tillbehör som vi serverades. Lyxigt och gott!

Kommande uppvaktningar:
17 okt, Marianne Hansson, 75 år
22 okt, Elsvig Ljunge, 92 år

Kvällens rubrik var ”Svenska
kyrkan i Norrköping – en
kraft att räkna med”.
Kyrkoherde Thomas Wärfman
redogjorde för hur Svenska
kyrkan bidrar med att göra
Norrköping till en bra plats att
leva på för alla som bor, vistas och verkar här,
oavsett vem man är. Thomas påminde oss om att
de inte bara är tiggare som sitter utanför våra
affärer eller flyktingar som kommer till oss – utan
att det finns en MÄNNISKA med
framtidsdrömmar, tankar och förhoppningar bakom
all misären.
Thomas poängterade också, om hur vi ALLA kan
samverka med goda krafter för att värna om
människovärdet.
Frågan kom upp – vad kan jag som enskild person
göra? Svaret var bl a att anmäla sig till kommunen
för att bli ”god man” för ensamkommande
flyktingbarn. Där kan vi verkligen göra skillnad.
Kvällens ämne var komplicerat och många svåra
frågor att fundera på, men Thomas ramade in det
med varm känsla och goda förhoppningar.
Stort tack till dig Thomas!
Medlemsvård:
Solweig hälsade från Anita Andersson, som nu
återigen har genomgått en cellgiftsbehandling.
Anita uppskattar telefonkontakt men än så länge
avstår från personliga besök, då krafterna varierar
från den ena dagen till den andra. Men Anita ser
framåt och hoppas nu att krafterna återvänder.
Damklubben sände varma hälsningar till Anita.
Damklubben sänder även varma hälsningar till
Margareta Wiberg. Solweig har haft
telefonkontakt med Margareta som också
genomgått cellgiftsbehandling. Så fort krafterna
återkommer hälsar Margareta att hon kommer till
damklubben.

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

Påminnelse Höstfesten 17 oktober med
Herrlogen och damklubben.
Nästa månadsmöte blir 5 november. Då åker
vi buss till Björke Vävstuga som ligger i Vånga
Bergslag, 3 mil utanför Norrköping. Bussen avgår
från Odd Fellow-huset prick klockan 1830. Priset
150 kr/pp är för bussen t/r, kaffe/the,
smörgås/kaka.
En önskan är att alla betalar in 150 kr till vårt
plusgirokonto, samtidigt som anmälan görs till
Marianne Johansson eller Carina Olsson. Betalning
och anmälan senast 2 november kl 1200.

Damklubben utmanar Herrlogen
i att samla in pengar till
Lekterapin på Vrinnevisjukhuset.
Som bekant har damklubben
skänkt 10000 kr och utmaningen
till herrarna är att samla in minst
lika mycket pengar – gärna lite
mer!
Damklubben ser med spänning
fram emot svaret!
Lycka till Herrlogen!

Hälsningar Styrelsen!
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