IMV-bladet nr 4-2017
Hej vänner. Tänk vad tiden går. Nu är det snart dags för ett nytt år igen. Som vanligt inför ett nytt år får
jag ta fram kristallkulan och se vad det nya året för med sig. Tyvärr är det inte så lätt när man ser hur
världen ser ut i dag, med krig, naturkatastrofer och nu det senaste, sexismen och trakasserier mot det
kvinnliga släktet. Man kan fråga sig. Vart är världen på väg! Men man får tiga still och göra så gott
man kan. Eftersom detta är det sista info-bladet för i år 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.

Lyckad premiär för filmvisning.
¤ Under två veckor under hösten har vi tillsammans med
café Mallboden arrangerat filmvisning på temat
”Filmkväll med våffla & kaffe”. Den första veckan
visades ett par filmer om en resa på Göta kanal från år
1933 resp. år 1938. Följande vecka visades filmerna
”Motala radions huvudstad” från 1938 och filmen
”Motala 100 år som köping” från 1923. Efter fikapausen
fortsatte visningen med filmerna ”Top of Motala” och
”Motala Vätterbygd”. De två sista filmerna handlar om
Motala av i dag. Arrangemanget har varit lyckat varför
vi siktar in oss på en fortsättning under våren.
Rapport från julfesten.
¤ Julfesten den 7 december lockade nära på nog 50
personer till restaurang 59:an. Kvällen inleddes av
Motalas Lucia med tärnor som framförde ett antal kända
julsånger. Framförandet sköttes med bravur vilket röntes
med rikliga applåder. Efter Lucia blev det fika och
dragning på lotteriet. Kvällen avslutades med en icke
tidigare visad film från Intresseföreningens sommarutställning från år 1993. Eftersom filmen uppskattades
till det väldiga ska jag försöka visa filmen på café
Mallboden vid ett lämpligt tillfälle, så att även icke
medlemmar kan få se filmen. Filmen har ju ett historiskt
värde i sig.

Program för år 2018
Utställningar
· i maj. torsdag och söndag under Kr.
himmelsfärdshelgen.
· I juni och juli alla söndagar.
· I augusti. Söndagen den 5:e och den 12:e
samt lördag den 18:e i samband med
Hantverksmarknaden.
Klockringningar.
¤ Kristi Himmelsfärdsdagen kl. 8.00 i samband
med morgonens revelj. Här medverkar också
Lillkyrkans sångkör Harmoni.
¤ Midsommarafton kl. 12.00
¤ Nyårsafton kl. 22.00.
Nostalgiträff.
¤ Söndagen den 1 juli.
Se i övrigt under vår hemsida. intresseforeningmv.se
samt i vårt programblad. Håll även uppsikt i MVT för
våra klockringningar och utställningar samt för
nostalgiträffen.

Jag vill göra er uppmärksamma på klockringningen 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 på detta sätta önska alla våra medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År.
Årsmötet håller vi i mars. Mer om detta i nästa IMV-blad
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