Odd Fellow-Logen Nr 117 Gustaf V damklubb ”Dagen-efter-info”
Månadsmötet 5 november 2015 hos Björke
vävstuga – magasinet som blev väveri.
Björke gård i hjärtat av
Östergötland har anor från 1600talet och ligger i en vacker
bergslagsnatur med böljande åkrar
inpå stugknuten. Här finns Björke
Vävstuga, en verksamhet som
började 1981 med handvävning
som hobby av grundarna Britta
Eriksson och Ylwa Källgren.
Att designa ett mönster, välja färger och vävteknik
och med tiden få det i produktion, är ett
tillfredställande yrke som både är utmanande och
roligt.
De är 7 anställda i företaget och gör allt från garn
till väv. Försäljningen sker i butiken eller på
postorder. I det gamla sädesmagasinet finns
väveriet. Vävningen sker hantverksmässigt på
mekaniska skyttelvävstolar.
Dräll i många färger är Björke Vävstugas signum.
Skimrande rutor och ränder som ger glans åt
tillvaron!
Med Kanalbuss från Odd Fellow lokalen åkte ett
”gäng” glada och förväntansfulla damer mot
metropolen Skärblacka och Vånga Bergslag.
Väl framme möttes vi av Ylva och Britta som
hälsade oss varmt välkomna.
Kvällen inleddes med visning i
den uppdukade lokalen, med
mängder av vackra dukar, och
fina förslag till julens alla
bjudningar.

”Vackra dukar ger vackra tankat” hälsar Britta och
Ylva och vi är beredda att hålla med…
Alla fina bilder är tagna av Ann Weimer. Tack Ann!

Kommande uppvaktningar:
15 nov. Zaga Busch, 96 år
15 nov, Kerstin Exius, 70 år
30 nov, Anna-Karin Öhlund, 70 år
03 dec, Siv-Britt Svensson, 70 år
06 dec, Ann-Britt Andersson, 70år
30 dec, Margareta Jonsson, 75 år
Nästa månadsmöte blir 3 december.
Det blir traditionell julfest med stort julbord och
Lucia som kommer från årskurs 9, Hagaskolan.
Det önskemål som kom förra året att, i stället för
julklapp, skänka 50 kr till välgörenhet har även
framförts i år. Styrelsen har därför beslutat att
göra så även i år.

Väl mött till Julbordet
3 december kl 1900!

Därefter
till
väveriet för att se
vävstolarna och få veta hur
de fungerar.

I drängstugan bjöds vi på kaffe och goda
smörgåsar som Ylva och Britta färdigställt till oss
samt en god kaka därefter.
Solweig Andersson, ordförande.
011-594 02, 0709-62 88 37.
soan_97@hotmail.com

Kvällen avslutades med shopping i
butiken – svårt att välja om man
var ”köpsugen”.
Därefter tillbaka med bussen till
Vattengatan. En kanonkväll!

Hälsningar Styrelsen!

PS. Hoppas att ni läst Norrköpings
tidningen och Folkbladet Östgöten där vi
fått in de små notiser från våra
månadsmöten som jag skrivit, under rubriken
”Noterat” DS.
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