ODD FELLOW-LOGEN NR 117
GUSTAF V:S DAMKLUBB
”DAGEN EFTER”-INFO 22 MAJ 2013
Onsdagen den 22 maj var det så dags för Damklubbens årliga vårutflykt
och avslut för säsongen. Den här gången gick resan till Stockholm och Prins
Eugens Waldemarsudde. 44 glada och förväntansfulla damer hade samlats
på Teatergatan för avfärd. Lite regndis låg i luften, men alla hade kollat
varenda väderkarta och de visade på uppklarnande väder frampå dagen.
Kaffepaus på Sillekrog gjorde gott i magen, och så var vi en bit på väg mot
vårt resmål. Något kyligt var det i luften - men det hade våra värdinnor
garderat sig för - lite rosévin serverades och snart var sorlet på topp i
bussen. Väl framme vid Waldemarsudde så möttes vi av 2 guider som skulle visa oss runt, dels skulle vi
bese utställningen av Eva Bonnier samt Prins Eugens Sällskapsvåning. Våra två guider var entusiastiska
och duktiga och berättade med stor inlevelse om Eva Bonnier, ett intressant levnadsöde om en kvinnlig
konstnär som var verksam under senare 1800-talet. Den belyser hela Eva Bonniers konstnärskap och
lyfter fram hennes koloristiska verk som tillkom under 1880- och 1890-talen.
Just under den tiden framstod Eva som en av de främsta kvinnliga konstnärerna
under sin tid. Därefter vandrade vi vidare till Prins Eugens sällskapsrum och
matsal som hade lite modernt ”tänk” i sin möblering. Prins Eugen lät utforma
den berömda Waldemarsuddekrukan med sina rena, enkla dekor och vita glasyr
och som tillverkas än i dag hos Gustavsbergs Porslinsfabrik. Ändamålet var att
skapa en vacker vit kruka för de blommor som alltid skulle smycka platsen
framför Anders Zorns porträtt av drottning Sofia, prinsens mor.
Efter besöket på Waldemarsudde var vi alla hungriga och visste att både hissfärd, otrolig utsikt över
Stockholm och mat väntade på oss på Kaknästornet.
Efter lunchen besöktes Rosendahls Trädgård - nu var vi där tidigt på
säsongen, men det fanns ändå mycket vackra blommor att beskåda
och handla med sig hem.
Efter allt detta kändes det skönt att få sätta sig i bussen för hemfärd
mot Norrköping. Vetskapen att nästan alla våra herrar står snyggt
uppställda med respektive bilar och väntar på oss vid
Teatergatan, känns tryggt och gott! Tack alla herrar!
Självklart var vi tvungna att ta den obligatoriska utflyktsbilden framför bussen!
Varmt Tack till Anna Karlsson som tagit alla fina bilder.
Medlemsvård
Mikael Hagdahl har meddelat att Alfhild Karlsson har fått sin femte stroke och ligger på
sjukhuset och är tyvärr inte kontaktbar. Berit eller Solweig kommer att kontakta maken Bengt.
Gudrun Johansson kommer troligen att få sin höftoperation gjord under juli månad. Solweig har
haft telefonkontakt med Gudrun som hälsade till alla och önskade trevlig resa.
Följande fyller år under sommarledigheten:
 17 juni Thorborg Stening, 98 år, uppvaktas med kort.
 21 juni Irene Lantz, 60 år är bortrest, uppvaktas med kort.
 29 juni Anne-Maj Oscarsson, 60 år är bortrest, uppvaktas med kort.
 25 juli Elisabeth Vather, 60 år är bortrest, uppvaktas med kort.
 16 aug Gunilla Ellnemark, 75 år.
 29 aug Gunda Wennerblad, 80 år.
 02 sept Birgitta Sundgren, 85 år.

Viktigt att ALLA känner ansvar och hjälps åt att meddela medlemsansvariga om någon medlem
är sjuk eller behöver uppmuntran av någon anledning.
2013-06-04/Solweig Andersson
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Höstens Program
Vår sekreterare Kerstin Exius har gjort en snygg sammanställning av höstens program som bifogas
separat.
Spargrisen
Var ”lyckligt lottad” och fick följa med på resan till Stockholm. Den ”matades” med 694 kr.
Varmt tack för det!
Pengarna vi sparar i grisen har vi beslutat på årsmötet skall skickas till Barnkliniken och Lekterapin på
Vrinnevisjukhuset. De önskar ett antal s.k. ”förvrängningsspeglar” till barnen och de är mycket
kostsamma. Priset är ca 5000 kr/st.
Ny Portkod
När vi startar i höst kommer koden vid entrén och dörren till kapprummet att bytas igen. Anledningen
är att det finns några som tycker det är olämpligt med en kod som är samma som årets årtal.
Nya koden blir 1715
Förklaringen till koden är följande: 17 står för damläger, Katarina Vasa och 15 står för herrarnas läger,
15 Stegeborg hälsar Sören Kalered/ Intendent.
Logens Hemsida
Vår broder Bengt-Ove Jonsson har lagt in all vår information från våren på Logens Hemsida
och under fliken ”Damklubben”. Klickar man dessutom på Dokumentarkiv så finns mer info från
Damklubben.
Varmt tack ”Broder” Bengt-Ove från oss alla i Damklubben.

När man tycker
Att man inte har tid,
Är det rätt tid
Att koppla av.

Damklubbens medlemmar tillönskas en riktigt
skön och avkopplande sommar.
på återseende tisdagen den 3 sept.
Hälsningar Styrelsen
2013-06-04/Solweig Andersson
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