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År 2020/2021,

V.43 Ordinarie lunchmöte på Plaza 21 oktober 2020
Antal närvarande: 21, varav 18 egna medlemmar. De tre gästerna var Marius Wenneson,
Eskilstuna, Anna Schiemann, samt Lasse Thorson Kloster.
Uppskattad lunchmat: Pannbiff med gräddsås!
· Presidenten:
Fredag Eskilstuna: Urban Wallin om Företagarcenter
Måndagsklubben: Motorstadion Gröndal
Onsdag: Kommunpolisen Tomas Bergqvist
23 dec, inget möte. Vi behöver tyvärr ha en beredskap att ändra rutiner för våra möten
beroende på vilka råd som kommer från FHM ang. smittläget.
Världspoliodagen den 24 uppmärksammas. Vi sätter in 4.000:- på deras konto.
Lars-Göran lägger från nu in handlingar på ClubRunner löpande. Kolla vår hemsida!
·

Marie O:

Projektet Härbärget - vi stöder nyttjarna direkt (inte själva Härbärget). Nu kommer
vinterkylan och det finns behov av värmande kläder, typ täckbyxor, vinterkängor, handskar.
Det kanske finns något att avvara? Ta med, så löser Marie det praktiska överlämnandet. Hon
skulle även uppskatta om någon mer vill vara med i den praktiska delen.
·

Ego-föredrag, Bo Hellmark:

Vår nye medlem Bo berättade att som 68-åring är han väldigt nöjd och tacksam över sitt liv.
Uppvuxen på landet i Ostra, med skolgång i Gyllenhielmska och Jäders skolor, innan han
kom in till Eskilstuna för att gå klart skolan. Spelade fotboll i Jäders IF. Efter 9:an
detaljhandelsskola och praktik hos Eskils Trivselbutik, som han så småningom fick överta.
Som utbildad köttmästare tog han sen över VIVO-butiken (numera Hemköp) i Torshälla -77.
Denna butik blev otroligt framgångsrik, han fick utmärkelse för Sveriges högsta försäljning
per kvadratmeter. 1980 gjorde Bo ett break med en världen-runt-tur. Det blev en massa
upplevelser och fina inblickar i köttproduktion i Nya Zeeland, Australien och på Pampas, och
kaffe i Santos, Brasilien. På hemmaplan satsade han på import av finska varor och
närproducerat från gård utanför Strängnäs. Butiken såldes år 2000. Nu har han engagemang i
Svenska kyrkan, idrottsförening, kommunpolitik, och för Eskilstunagardet. Efter direkt fråga
framgick att Bo är lyckligen gift sedan 37 år, och har 3 barn. Jodå, frieriet var villkorat med
fri lejd att arbeta mycket.
/sekreterare
Bengt Eklund
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