ODD FELLOW-LOGEN NR 117
GUSTAF V:S DAMKLUBB
”DAGEN EFTER”-INFO
Månadsmötet 7 mars 2013 besöktes Damklubben av
Hantverksgruppen Fo:RMA, Galleri Sista Supen. Florist
Ulrika Invers och hennes kollega berättade om
Hantverksgruppens arbete. De gjorde dessutom fantastiska
skapelser som även lottades ut under kvällen. Totalt var vi 48
damer inklusive 10 väninnor. Det var länge sedan damklubben
varit så välbesökt, en kanonkväll, med dessutom god mat i form
av en härlig fiskgryta, kaffe o kaka. Vår egen eminenta fotograf
Anna Karlsson har tagit några bilder från kvällen som kan ses sist i detta utskick.
Medlemsvård
Alfhild Karlsson har erhållit kort från Damklubben. Alfhild har haft en fjärde stroke.
Bibbi Hahne har haft kontakt med Bengt som hälsar att Alfhild blir glad för kort pratar inte så mycket, men pysslar så gott det går.
Till Gudrun Johansson har Solweig ringt. Gudrun väntar på höftoperation. Hälsade till
alla i Damklubben.
Födelsedagskort skickas till Majken Loberg som fyller 93 år 14 mars.
Spargrisen
Under kvällen kom frågan upp ”vart går spargrisens pengar?”
För den som inte var på Årsmötet (då beslutet fattades)kan jag meddela att pengarna
kommer att gå till Barnkliniken och Lekterapin på Vrinnevisjukhuset. De önskar ett antal sk
”förvrängningsspeglar” till barnen och de är mycket kostsamma. Priset är ca 5000 kr.
Nästa möte 4 april ”Trivselkväll”
Vår ”egen trafiklärare” Emma Gunnarsson som skulle föreläst för oss om trafik och sitt arbete
fått förhinder den 4 april beslutades att vi har Trivselkväll. Vår nya medlem Inger Lundqvist
kommer att visa oss hur vi dekorerar ljus. Inger hade även gjort 5 st ljusdekorationer till
marsmötet som lottades ut.
Vårresan 22 maj
Undertecknad informerade om vårens utflykt 22 maj till Waldemarsudde, Stockholm.
Om inte Odd-damerna fyller bussen kommer vi att fylla upp med väninnor. Bokningen är klar
när inbetalningen till postgirot är gjord, dock senast 22 april. I skrivande stund har 33 st
antecknat sig till resan samt 10 väninnor står på kö. Bussen tar 49 passagerare.
Medlemsavgiften
För 2013 är 175 kr. Avgiften skall sättas in på plusgiro 106488-0 senast 31 mars. Inget
inbetalningskort skickas ut.

Hälsningar Styrelsen/gm Solweig Andersson
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