Odd Fellow-Logen Nr 117 Gustaf V:s Damklubb ”Dagen-efter-info”
den 6 februari 2014
Årsmötet 6 februari 2014, 30 odd fellow damer
och 9 styrelsemedlemmar, inleddes med en
parentation över de medlemmar som avlidit under
2013 Alfhild Carlsson, Majken Loberg samt
Torborg Stening februari 2014, med en tyst minut.
Därefter avhandlades de sedvanliga
paragraferna med enhälligt bifall för
styrelsens olika förslag. Medlemsavgiften
för 2015 blir oförändrad 175 kr. Beslutades att
spargrisens pengar för 2014 skall fortsätta att gå
till barnkliniken precis som under 2013.
Efter mötet stod borden
dukade med god två-rätters
supé. Kaffe och tårta som
Marita Edlund bjöd på, med
anledning av sin högtidsdag.
Kvällen avslutades med en härlig och
fartfylld underhållning av
supertalangen Linnea Källström, 17 år
från De Geergymnasiet. Linnea
debuterade som 4-åring i Hörsalen,
gjort många tv- och radioframträdanden. Snart ser vi henne
som Sveriges ansikte utåt för Disneys
nya tv-satsning Violetta, där Linnea
sjunger ledmotivet. Vi önskade Linnea Lycka Till!
I den nya styrelsen för 2014 ingår:
Ordförande: Solweig Andersson
V ordförande: Berit Larsson
Sekreterare: Kerstin Exius
Kassör: Carina Olsson
Värdinna: Irene Lantz
Värdinna: Anne-Maj Oscarsson
Värdinna: Ann Weimer
Värdinna: Marianne Johansson
Ledamot: Inger Lundqvist
Ledamot: Britt-Marie Gunnarsson

Forts Medlemsvård
Viktigt att ALLA känner ansvar och
hjälps åt att meddela
medlemsansvariga Solweig och Berit
om någon medlem är sjuk eller
behöver uppmuntras av någon
anledning.
Medlemsutträde
Eva-Britt Passmark har begärt utträde ur
damklubben.
Nästa stora möte, 6 mars, vårt 65-års jubileum.
Anmälningarna är i full gång. Sista
anmälningsdagen är 14 februari till
Carina och Solweig.
Låt oss fira och fylla Bankettsalen till
bredden. God mat, härlig gemenskap,
lite nostalgi och underhållning av Jacob Jaldeland.
Den här kvällen får ingen missa!
Vårens resa onsdag 21 maj
starta med besök på Kornettgården (ett privat
museum) med uppbyggda miljöer från 50- och 60talet. Bussen tar oss vidare till Stjernsunds slott,
Venus choklad och lite ”strövtåg” på egen hand i
Askersund. Inbjudan/program kommer att skickas
ut till alla.
Höstfest i oktober
Känns långt bort – men tiden går fort! KM Johan
Kreuger önskar att tre (3) damer från Damklubben
medverkar i festkommittén. Första mötet kommer
att bli i mars. Jag önskar få svar så fort som möjligt
från tre damer som vill ingå i kommittén.
Medlemsavgiften
För 2014 är medlemsavgiften 175 kr. Avgiften skall
sättas in på plusgiro 106488-0, senast 31 mars.
Inget inbetalningskort skickas ut.
Kom-ihåg- ALLA HJÄRTANS DAG den 14 februari!

Medlemsvård
Till Torborg ”Bojan” Stenings begravning kommer
damklubben att sätta in pengar, enligt önskemål i
annonsen, till Hjärt-och Lungfonden.
Marita Edlund har fyllt 60 år, uppvaktades av
damklubben med vykort då Marita var bortrest.

Hälsningar Styrelsen /gm Solweig
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