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Månadsmötet 6 oktober 2016.
Kvällens gäst var Christina Tenselius som
föreläste om Norrköpings historia, både i form av
bilder och också broderier.
Vi var 16 odd-damer och 9 styrelsemedlemmar,
totalt med kvällens gäst var vi 26 st.
Kvällens inleddes med ca 10-minuters samtal om
vårt julfirande. Med anledning av att
besöksfrekvensen gått ner till våra möten så
undrade styrelsen om julfirandet skulle göras på
annat sätt än som varit hittills.
 ska vi välja stort eller litet julbord?
 förrätt och en kalkonmiddag?
 julklapp eller inte?
Det ”surrades” fritt en stund – du som inte var
där – får gärna lämna dina synpunkter till
styrelsen om – Hur just Du tycker att
decembermötet skall vara….
Därefter avnjöt vi en ”ljuvlig”
Gräddbrässerad Gösfilé från Glan
 med kokt potatis och fräsch
grönsallad. Kaffe och kaka. Våra
värdinnor hade dukat i höstens
färger.
Efter maten var det så dags för Christina
Tenselius, som ingår Broderiakademien att med
bilder och broderier berätta om Norrköpings
historia. Christina kommer ursprungligen från
Nyköping men har flyttat till Norrköping och har
alltid varit
intresserad av
historia och nu ville
fördjupa sig i
Norrköpings historia.

Slaget om Bråvalla omkring år 700.

Brodyr som visar vallgravar
som grävs runt kungliga
slottet.
Vi tackar Christina för en
mycket intressant och
givande föreläsning i ord och
brodyr.
Ett vackert blomsterlotteri hade ordnats av
styrelsen och många var de som gick hem med
en vacker blomma.
Valberedningen lät hälsa på mötet att de
tacksamt tar emot intresseanmälningar till de 5
poster i styrelsen som skall tillsättas i februari
2017. Är du intresserad – kontakta Berit Larsson,
Ann-Britt Andersson eller Margareta Lange.
Uppvaktningar:
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
22 okt Påminnelse till Höstfesten. Ni
glömmer väl inte att anmäla er till Höstfesten 22
okt. OBS! tiden, vi startar kl 1700 och sätter oss
till bords 1730. Dessutom är du välkommen att
bjuda med dina goda vänner. Anmäl er så snart
som möjligt. Hälsar Höstfestkommittén.
Månadsmöte 3 november
Sjukgymnastens bästa tips med Linda
Lindroth. Linda hälsade att bekväma skor och
ledig klädsel är bra till kvällen. Linda kommer att
visa oss några vanliga och enkla rörelser som
kan förebygga några av våra vanligaste problem
med rygg, nacke, axlar exempelvis. Styrelsen
ordnar vinster till lotteriet.
Månadsmöte 1 december
Julfirande med besök av Lucia från Hagaskolan.

Foto: Ann Weimer

På återseende 3 november!
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Solweig Andersson, ordförande
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