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Hej vänner. Tänk vad tiden går. Jag tycker det inte var länge sedan jag skrev förra årets sista IMVblad. Men så är det, tiden går fort, och ju äldre man blir desto fortare går tiden. Men nu ska jag inte
klaga över att tiden går fort, för så är livets gång. Eftersom det här är årets sista info-blad vill jag
passa på att tacka för året som varit och hoppas vi kan fortsätta i samma anda nästa år. Här nedan
följer en liten kavalkad över vad som hänt sedan sist och med en liten programförklaring inför nästa år.

Lyckad guidning.
¤ Det var närmre ett tjugotal medlemmar som hade
nappat på inbjudan om att besöka Motala
Industrimuseum. Besöket skedde tisdagen den 25
september och vi fick här en grundlig genomgång av
museets samlingar av industrimuseets Gert Holmberg.
Kvällen avslutades sedan på café Mallboden med kaffe
och våffla. En trevlig kväll tyckte alla vilket för tankarna
till en upprepning framåt vårdagarna.
Kulturnatten
¤ Intresseföreningen deltog med ett utställningsbord då
Motala kommun arrangerade ”Kulturnatten” lördagen
den 27 oktober. Arrangemanget hölls i Folkets hus blev
lyckat för vår del då flertalet nya kontakter knöts. Vi
fick dessutom en del MV-häften sålda.
Rapport från julfesten.
¤ Julfesten som hölls torsdag den 6 december hade
lockat ett 40 personer till restaurang 59:an. Kvällen
inleddes som brukligt av Motalas Lucia med tärnor.
Både nya och gamla julvisor framfördes med bravur
vilket uppskattades med rikliga applåder. Efter Lucia
blev det fika och julmacka. Därefter höll Rolf Ström
från Naturskyddsföreningen ett uppskattat föredrag på
temat ”Motalas unika och fantastiska landskap med
skog, slätt och sjö.” Föredraget följdes upp med filmen
”Motala Vätterbygd” som avslutade en lyckad kväll, så
här i juletidens begynnelse.

Preliminärt program för 2019
Utställningar
 Maj. Torsdag och söndag under Kr.
himmelsfärdshelgen.
Juni och Juli. Alla söndagar.
 Augusti. Söndagen den 4:e och den 11:e
samt lördag den 17:e i samband med
Hantverksmarknaden.
Klockringningar.
¤ Kristi Himmelsfärdsdagen kl. 8.00 i samband
med morgonens revelj. Här medverkar som
vanligt Lillkyrkans sångkör Harmoni.
¤ Midsommarafton kl. 12.00
¤ Nyårsafton kl. 22.00.
Nostalgiträff.
¤ Söndag den 7 juli.
Ett mer exaktare utbud med tider o s v kommer i vårt
programblad som står färdigt lagom till årsmötet.
¤ Årsmöte håller vi torsdag den 7 mars kl 18:30 på
restaurang 59:an. Mer om detta i senare kallelse.

Jag vill göra er uppmärksamma på klockringningen på nyårsafton. Möt upp med facklor och börja ert nyårsfirande vid
klockstapeln. Vi börjar som vanligt kl 22:00. Vi avslutar ceremonin med ett fyrverkeri.
Styrelsen vill också passa på att önska alla våra medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År.

Efterlysning. Vi håller nu på att samla ihop material inför nästa års utställning. Vi har siktat in oss på gamla Folkets hus och
Folkets park samt över de Konsumbutiker som låg utspridda lite här och var i verkstadsområdet. Det skulle vara tacknämligt
om någon i medlemskåren kunde låna ut gamla affischer från Folkets park resp. Folkets hus. Likaså låna ut gamla
konsumkvitton plus lite annat som hör Konsum till. Titta i era gömmor. Vi kopierar och skickar tillbaka så fort vi är färdiga.
Ni har min adress nedan.
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