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Månadsmöte 3 mars 2016, 13 odd-damer och 9
styrelsemedlemmar, totalt 22 st.
För ganska exakt 2 år sedan firade damklubben 65
år – och nu 67 år = Folkpensionär! Damklubben ”mår
gott” några medlemmar har slutat andra har
kommit till – precis som det ska vara. Dock vore det
önskvärt att mötesdeltagandet på våra
månadsmöten var högre!
Med bordsplacering och en
ljuvligt god Lasagne inleddes
kvällen. Därefter var det dags
för kvällens föreläsare,
damklubbens Barbro Hult, som
under många år arbetat på SOS Alarm. Barbro
berättade mycket pedagogiskt om vad som händer
när vi ringer 112. Det är en ”jätte-apparat” som sätts
igång i och med att man slår 112. Barbro visade
bildmaterial från ”YouTube” där man tydligt ser
informationen från larmet till att brandkår, ambulans,
polis mm är på gång. Vill du själv ”kolla” skriva ”Vad
händer när du ringer 112” på Google.
Vi fick även information om ett annat och viktigt
telefonnummer 113 13. SOS Alarm fick 2011 i
uppdrag av regeringen att ta fram ett nytt nationellt
informationsnummer i syfte att avlasta 112 och 114
14. Tanken med det nya numret är att man ska

kunna ringa det när det sker större olyckor och
andra allvarliga händelser i samhället. Det kan till
exempel handla om en större storm, en
influensaepidemi eller översvämning. Vid stora
händelser som dessa finns ett stort behov av
separata vägar för att ta emot och lämna
information. I sådana situationer kan det nya
informationsnumret vara till stor hjälp för
kommunikation i samhället.
Telefonnummer att komma ihåg:

Därefter var det dags för kaffe/kaka och kvällens
lotteri, där alla bidragit med vinster.

Böcker att köpa!
Inger Nygren hade tagit med sig utlästa
pocketböcker som kunde köpas för minst 10 kr och
där pengarna lades i Grisen. Spargrisens pengar
skall skänkas till en ensamstående förälder med
barn i Norrköping. Beslut på årsmötet.
Förslaget med böcker välkomnades och den som
vill göra det – mailar Solweig för samordning. Tack
Inger!

Vårens resa 19 maj till sommaridyllen
Söderköping. Carina tar emot betalning och
anmälan dock senast 20 april. 375 kr kostar resan.
Bifogar info.

Medlemsavgiften för 2016 på 175 kr skall vara
betald senast 31 mars. Har du frågor, ring Carina.

Höstens program är under
planering – tiden går fort… Har du
något förslag som känns ”nyttfräscht-spännande” som vi alla bör få ta del av –
hör av dig till styrelsen omgående.
Uppvaktningar med ”Festogram”
9 mars, Inger Eriksson, 70 år
19 mars, Catarina Carlsson, 70 år
23 mars, Margareta Lange, 75 år
7 april, Anna Karlsson, 75 år
10 april, Birgitta Andersson, Väsby, 75 år

112, SOS
11313, Nationellt informationsnummer

Nästa möte 7 april – Vårens modevisning med
MH:s Damshop från Finspång. En riktig ”tjejkväll”
där också dina väninnor är varmt välkomna.
Bifogar info om modevisningen.

11414, Polisen

Tack Barbro för bra och
informativ
samhällsinformation som alltid
är viktigt att få uppdateras på.

Hälsningar Styrelsen!
Foto: Ann Weimer och Anna Karlsson
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Solweig Andersson, ordförande
Odd-Fellow-Logen nr 117, Gustaf V damklubb
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011-594 02, 0709-62 88 37
plusgiro 10 64 88-0

soan_97@hotmail.com

Medl.avgiften 175 kr betald senast 2016-03-31.
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