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Månadsmöte 4 april 2013 hade som rubrik ”Trivselkväll med pyssel” . Vi blev 13
Odd damer och 10 styrelsemedlemmar totalt 23 st. Det skulle pysslas och umgås.
Från köket doftade det gott av Grekiskt köttspett med tzatziki, grekisk sallad,
klyftpotatis. Kaffe med kaka som Bibbi Hahne hade bakat och bjöd på.
Efter maten vidtog pyssel som Inger Lundqvist höll i och visade alla hur det skulle
hanteras. Med blockljus, servetter, sax, sked och värmeplatta skapades det
många fina ljusdekorationer. Inger hade även tagit med s.k. ”luffarslöjd” för att
visa hur man med tång och metalltråd formar sin egen krok eller potatisstöt.
Några passade även på att prova det hantverket. Sorlet stod högt i taket och när
det var dags för kaffe var det flera som knappt hade tid för det. Koncentrationen
var hög…
”Kvinnor kan allt och lite till”
Bibbi Hahne hade ombetts att under kaffet berätta om hur damklubben fungerat ”lite förr i tiden”.
Bibbi har varit aktiv medlem sedan 1962. Varmt Tack till Bibbi som bidrog med både kaka och
berättelse under kvällen.
Vår Odd-medlem Britt Nilsson
Har fått ett par kassar med mycket fina bilderböcker från Hela Människan som Damklubben får
ge som gåva till Lekterapin på Vrinnevisjukhuset. Britt kommer att ombesörja överlämnandet.
Varmt tack Britt för att du ordnade detta.
Vårresan 22 maj
Solweig informerade om vårens utflykt 22 maj. Det är nu 37 odd-damer anmälda och 11 väninnor som
står på kö och väntar. Bokningen är klar när inbetalningen till postgirot gjorts, senast 22 april. Bussen
tar 49 passagerare. Jag kommer att skicka ut meddelande när väninnorna kan betala.
Medlemsavgiften till Damklubben
Skulle ha varit betald 31 mars - nu är det 6 april och det är tyvärr många som inte har betalat in
medlemsavgiften. Det skickas inte ut några inbetalningskort. Avgiften för 2013 är 175 kr och plusgiro
106488-0. Hoppas Carina kan få ”pricka” av alla så snabbt som möjligt.
Fotograf
Odd Fellows damklubb är så lyckligt lottad att vi har en ”egen” fotograf. Anna Karlsson har tagit
alla bilder som vi publicerat på Dagen-efter-utskicken. Varmt Tack till Dig Anna.

Bilden till vänster är nuvarande styrelsen som tackar för de möten som varit hittills
och hoppas att vårens sista möte 22 maj med resa till Stockholm blir en härlig
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vårsommardag med sol från klarblå himmel! Vi ses då!
Hälsningar Styrelsen!

