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Månadsmöte 6 april 2017, 21 odd-damer,
8 styrelsemedlemmar samt kvällens gäst, totalt 30 st.
Våra värdinnor hade som vanligt dukat upp vackert i
påskens fina färger. Maten var en god baconlindad
kycklingfilé med örtsås och härlig sallad till. Varmt
tack till våra värdinnor för alltid lika vackra och fina
dukade bord.
Kvällens föreläsning handlade om ”Wippolanne” –
”Lannet mella vikera”.

Föreläsare var Övermästare
Mikael Hagdahl från Odd
Fellow-Logen Nr 117
Gustaf V. Mikael kåserade över 12 olika socknar,
Vikbolandsbanan (Gurklisten) några slott och
herresäten samt några olika sevärdheter.

Vikbolandet är en halvö som från Östergötland
skjuter ut i Östersjön, avgränsad i norr av Bråviken
och i söder av viken Slätbaken. Halvön, som till stor
del utgörs av åkermark, består av ett antal socknar,
som förr var egna kommuner och med egna kyrkor
men som i dag är belägna huvudsakligen i
Norrköpings kommun. Utanför Arkösund på halvöns
östligaste del återfinns den
nordligaste delen av
Östgötaskärgården. Arkösund
brukar beskrivas som
Norrköpings Sandhamn. En
gång var det en sommaridyll
för borgarna i staden. Hit
kunde man åka med tåg från
Östra Station – en resa som i
början på 1900-talet tog ca två timmar.
Mikael kåserade mycket intressant och visade vackra
bilder. Mycket proffsigt framfört, med små ”historier”
om socknarna. Tack Mikael – du är varmt välkommen
tillbaka att kåsera fler gånger.

Kommande uppvaktningar med vårt ”Festogram”
21 april, Birgitta Brobäck, 80 år
1 maj, Britt Nilsson, 80 år
Medlemsavgiften för 2017 på 200 kr skulle ha varit
betald 31 mars.
Tyvärr har inte alla betalat än. Är du osäker, kontakta
Carina som har full kontroll på allt. Om du har planer
på att inte fortsätta i damklubben, måste en skriftlig
uppsägning skickas in till styrelsen.
Enligt våra stadgar §5 – från det år man fyller 80 år är
medlem betalningsbefriad.
Vårt nästa möte 4 maj och
det sista för” terminen”, blir
en ”fängslande vandring”
med vår Elsy Sundström. Vi
kommer att promenera sakta
och lugnt genom Folkparken, där Elsy berättar om
parkens tillkomst, träd, nuvarande
användningsområde mm. Vandringen fortsätter mot
begravningsplatserna och vidare mot fängelset. På
vägen lite om den judiska viloplatsen. Därefter har
alla gjort sig förtjänta av en god lunch. Självklart har
vi beställt fint väder hos SMHI till den här dagen –
men om det inte fungerar, så ses vi och äter mat
tillsammans. Missa inte den här vandringen med Elsy.
Mer information om ”vandringen” kommer på en
separat skrivelse.
Kvar på vårens agenda:
11 maj Logens årsdag - kommer inbjudan från
herrlogen.
Dagens Ros från Damklubben skickar
vi till Tommy och Lisbeth på Charlies för
all den goda mat vi fått under vårens alla
månadsmöten. Vi ses till hösten –
närmare bestämt 7 september.
Höstens program är under bearbetning – några
pusselbitar saknas i nuläget – men så fort vi fått klart
på allt så kommer det att skickas ut.

Efter Mikaels kåserande var det
så dags för kaffe och kaka samt
kvällens stora påsklotteri. Alla
hade tagit med fina vinster och
våra ”lotterigeneraler” Emma
och Elsy hade fullt upp med att
få dela ut fina vinster till de som hade lyckan att
vinna.

GLAD PÅSK tillönskas ALLA!
Ses 4 maj med bra promenadskor på!

Foto: Else-Marie Hägerström

Notering: April månadsmöte besöktes av både Zaga
Busch och Bibbi Hahne. Jättetrevligt!
______________________________________________________________________________________________
Solweig Andersson, ordförande
Odd-Fellow-Logen nr 117, Gustaf V damklubb
2017-04-08
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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