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Månadsmöte 2 mars 2017, 19 odd-damer,
6 väninnor, 9 styrelsemedlemmar samt kvällens gäst,
totalt 35 st.

Därefter vidtog Kaffe/kaka
med lotteri bestående av fina
vårblommor vackert inslagna.

I mars 1949 startades
damklubben av 6 flitiga
damer bl a Zaga Busch
och Bibbi Hahne, som
fortfarande är medlemmar i
vår klubb. Zaga och Bibbi
var med oss igår, det var
väldigt trevligt.
Damklubben har mycket att tacka dessa damer för,
och alla år som vi fått njuta av en mängd trivsamma
aktiviteter men också av ett ovärderligt nätverk av
goda vänner och härlig gemenskap.
Det ska Damklubben vara jättestolta över.

Bilder: Else-Marie Hägerström

STORT VARMT TACK Zaga och Bibbi
för allt fint ni bidragit med till damklubben
genom alla år.
Vid vackert dukade bord avnjöt vi Röding med
murkelsås som var jätteljuvlig. Dessutom blev vi
serverade av våra värdinnor. Känns så lyxigt.
Kvällens föreläsare var Viveka
Skott som föreläste om
Norrköpings gator, bakgrund
och dess historia.
1769 hölls Riksdag i Norrköping
och då började man namnge
gator, de första 45. I samband
med detta gavs den första
kartan över Norrköping med utsatta gatunamn ut. Det
kallades inte ”kvarter” då utan ”kvadrater” och syntes
tydligt på den kartan Viveka skickade runt. Mäster
Påvels gränd – fick namn efter den barberare som
hade sin frisörsalong där.
Västgötebacken är den ursprunglig
genomfartsleden i Norrköping och den enda som idag
finns kvar i sin ursprungliga dragning.
Det tog 45 år att anlägga promenaderna runt
Norrköping med sina ca 2000 lindar planterade runt
om.
Stallgatan framför Teatern, där stannade
hästkarlarna både för att ge hästen vatten men även
att för egen del ”tanka på” vätska.
Tre prinsars gränd, som fortfarande finns kvar, lär
ha fått sitt namn efter Kung Gustaf Adolfs tre söner
som ofta gick till den krogen och teatern som låg i
slutet av gränden och förlustade sig.

Notering: Kvällen innehöll ett ”åldersspann” mellan
40 år och 98 år. Helt underbart och något att vara
stolta över i damklubben.
Kommande uppvaktningar med Festogram:
7 mars Carina Olsson, 70 år
25 mars, Birgit Carlsson, 80 år
Medlemsavgiften för 2017 på 200 kr skall vara
betald senast 31 mars. Har du frågor, ring Carina.
Höstfestkommittén har fått två namn från
damklubben, Else-Marie Hägerström och Carola
Liljestrand men önskar ytterligare ett namn från
damklubben. Kontakta styrelsen. Höstfesten blir 21
oktober och förberedelserna startar under mars
månad tillsammans med herrlogen.
Nästa möte 6 april ”Vikbolandet – Östergötlands
bästa världsdel” Ja, det påstår i alla falla ÖM Mikael
Hagdahl. Mikael kommer att berätta om landet mellan
vikarna. Missa inte den kvällen!
Kvar på vårens agenda:
4 maj, Vi avslutar våren med en ”Fängslande
vandring”, vår egen Elsy Sundström tar oss med på
en guidad promenad. Därefter äter vi mat på något
trevligt ställe. Återkommer om tiden och närmare
detaljer.
11 maj, Logens årsdag. Herrlogen bjuder in till
Logens årsdag.

Slutligen en vers om vårt
Drottninggatan:

Varmt välkomna
6 april!

Ja, det var några av mina små anteckningar från
föreläsningen – Inte så lätt kan jag säga, men några små
försök till kom-ihåg i alla fall. -😊Ni får läsa mer på nätet.

______________________________________________________________________________________________
Solweig Andersson, ordförande
Odd-Fellow-Logen nr 117, Gustaf V damklubb
2017-03-03
0709-62 88 37
plusgiro 10 64 88-0

soan_97@hotmail.com

Medl.avgiften för 2017 är 200 kr betald senast 2017-03-31.
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