Nordengården, augusti 2007

Från och med september månads möte och tills vidare ska vi ha våra månadsmöten i det mysiga trähuset på Stockholmsgatan 16, som går under namnet Nordengården. Det blir ingen lång flytt från
Bagaregården, för husen ligger praktiskt taget grannar. Nordengården byggdes i början av trettiotalet som församlingshem för St Pauli-kyrkan. Kyrkan ligger ju vid Redbergsplatsen, men Nordengården kom att hamna ett par kvarter bort, på Stockholmsgatan. 1979 köptes fastigheten in av nykterhetsrörelsen IOGT-NTO och drivs sedan dess som föreningsgård med en mängd olika verksamheter
och aktiviteter under hela veckan.
Vi ska ha våra möten främst i Lilla salen, men det kommer även att finnas möjligheter att ha större
sammankomster, till exempel Göteborgsmästerskapet, i Stora salen, med sin mäktiga filmduk i biografstorlek och sittplatser för hundratalet gäster. Som tidigare meddelats har Karin Fjällström lovat
att ställa upp och serva med catering, så vi blir fortsatt bortskämda på den punkten. Dessutom finns
ett rejält och stort kök, fullt utrustat med porslin och maskiner.
I Nordengården finns dessutom flera mindre lokaler som vi kan disponera för kurser, gruppmöten
och annat. I källaren finns till och med ett funktionellt och bra fotolab, precis som om man bara
väntat på vår ankomst i huset. En trevlig överraskning är att man precis köpt in en digitalprojektor i
HD-format som står till vårt förfogande när vi har möten. En trevlig besparing för Pans kassa.
Vi kommer att disponera en egen nyckel och kan således sköta oss själv under de möteskvällar vi
bokar in. Kostnaden är för övrigt jämförbar med den vi haft på Bagaregården. Vår kontaktperson på
Nordengården och den som vi kommer att möta är Björn Johansson. Han hjälper gärna till med stort
och smått.
För våra bilburna medlemmar finns en parkeringsplats på baksidan av huset och dessutom gott om
platser på Stockholmsgatan.
Välkomna till höstupptakten i Pan på Nordengården. Bilder från gården finns på gallerisidan under
Aktiviteter. Stockholmsgatan 16, Göteborg. Tel.: 031 – 19 66 31.
Text och bilder: Ulf Magnusson
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