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Säsongstarten 1
september 2016
blev riktigt fartfylld,
Blåsorkestern
”Tvärdraget” gästade
damklubben.
36 Oddmedlemmar och 12 väninnor hade
samlats till säsongens första månadsmöte.
Våra värdinnor hade skapat en härlig
höststämning med vackert dukade bord i
höstens färger. Vi avnjöt Tommys goda pajer
med härlig sallad. Efter maten vidtog
kvällens underhållning och musikquiz samt
kaffe och trevligt paketlotteri.
Blåsorkestern
”Tvärdraget” kommer
från kulturskolan i
Norrköping, startade
1999 och består av ca 25
medlemmar i blandande
åldrar. Dirigenten,
ledare för orkestern och läraren på
kulturskolan Lena Lindström dirigerade
gruppen genom musikquizen som vår
medlem i damklubben Catharina Trygg satt
ihop.
Damklubbens
medlemmar fick en
del svåra
musikstycken att
”klura” ut. Dessutom 3 skiljefrågor, som
slutligen gjorde att 3 st vinnare kunde utses.
Första pris gick till Ingrid
Kangas med alla rätt. Inger
Nygren och Linda Lindroth
kom på delad andra plats.
Ett stort TACK till Tvärdragets alla
medlemmar för kvällens fina spelning och till
Catharina som jobbat med musikfrågorna.

Gemensam höstfest med Herrarna blir
det 22 oktober. Alla förberedelser är i full
gång. Inbjudan kommer att skickas ut så fort
alla små detaljer är på plats.

Kommande Uppvaktningar under
hösten:
26 sept, Anita Andersson, 75 år
22 okt, Elsvig Ljunge, 93 år
26 okt, Emma G Dermé, 50 år
06 nov, Ann-Margret Casimir, 75 år
15 nov, Zaga Busch, 97 år
10 dec, Ann Weimer, 70 år

Ny medlem:
Vi hälsar Key Almén välkommen till
damklubben.
Höstens program:
6 oktober:
Norrköpings historia i form av broderier.
Christina Tenselius visar bilder (på broderier)
och föreläser om Norrköpings historia. En
annorlunda och mycket intressant kväll.
Styrelsen ordnar med blomsterlotteri.
3 november
Sjukgymnastens bästa tips med Linda
Lindroth.
1 december
Julfest – stort julbord, besök av Lucia.

På återseende 6 oktober!

Stort TACK till alla övriga som bidrog till
kvällens trevligheter.
Foto: Ann Weimer.
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