I 7 Underofficerares Damklubb

lkrigstidens spår undervåren 1945, kom några av l7 underofficerares lagvigda

atttala om allt lidande som inte minst barnen ute iEuropa och iSverige fick
stå ut med på grund av kriget. Dessa konversationer resulterade

iatt om-

nämda kvinnor beslöt sig för att sammankalla ett större antal underofficers-

fruar, för att med sitt kunnande med stickor och synålartillverka bl.a varma

kläderför behövande barn som anlände tillsverige, från iförsta hand de
nordiska länderna.
Dessa

träffar resulterade iatt en " Damklubb " bildades ifebruari 1945.

Antalet deltagare blev så stort att en lokalerfordrades vid träffarna. Beslut
fattades att tillskriva regementschefen ifrågan. Fru Daggis Svensson, hustru till
Fanjunkare KG Svensson, ombads att överlämna en begäran

till dåvarande

Regementschefen, Överste Gunnar Möller, om att vid två tillfällen per månad,

vid några kvällstimmar, få disponera underofficersmässen.
Regementschefen gav sitt medgivande härtill och ett intensivt arbete på-

börjades av den nybildade

" l7 Underofficerares Damklubb ".

Under slutet av 40-talet samt under 1950-talet pågick ett gediget och

stort arbete för att på bästa sätt få ut sin hjälp till behövande barn.
Med början på 1960-talet omvandlades klubbens hjälpverksamhet till att
bli en umgängesklubb där även männen ibland kunde närvara.
Vid dessa träffar erlades en avgift som årligen skänktes till en behövande
verksamhet såsom Furuboda i Yngsjö eller Vårsol i Vejbystrand.

Barncanserfonden m.fl andra fonder fick även de ta del dessa medel.
Luciafirande i klubbens regi genomfördes fram till 1976. Efter 1,976 förändrades

klubbensträffartill att bli " hemmahosträffar" en gång per månad ibl.a
Ystad, Köpingebro, Tomelilla och Sjöbo. Vid något tillfälle även Revingehed

och Landskrona.
Otaliga, trevliga fester med mat och efterföljande dans ordnades dels på

Underofficersmässen och dels på andra näringsställen i Ystad.

Utfärder med bil företogs till bl.a Hanöhus, Löderups strandbad etc
Under 70- B0 -90-talet och fram lill2017, genomfördes även flera teaterbesök.

Antalet medlemmar har genom åren efterhand minskat och under
2000-talet inte varit fler än c:a 10 stycken.
Nu, i september 2O!7, är vi endast 5 st och har därför beslutat att upphöra med
klubbens verksamhet och överlämna tre dukar med medlemmarnas namn

ett träskrin med div innehåll från klubbens verksamhet samt
ordförandeklubban till Militärmusdet i Ystad för framtida vård och
förvaltning.
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