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Månadsmötet 4 september
2014 bjöd på en härlig
kräftskiva med goda kräftor
från sjön Sommen, räkor i
massor och en underbart
god västerbottenspaj.
21 Odd-damer och 8
styrelsemedlemmar njöt,
”sörplade” och sjöng
snapsvisor som sig bör på
en kräftskiva.
Vår eminenta restauratör Tommy från Charlies
förklarade allt för oss om traditionen kring
kräftskivans popularitet. Kräftskivan kom från
kontinenten främst under 1600-talet. Kräftskivan i
den form vi idag känner, den bildades under 1900talets första decennier. Att äta kräftor var länge
förbehållet samhällets toppskikt. Själva ordet
kräftskiva började användas under 1930-talet.
Därefter har kräftskivorna ökat i popularitet. Tommy
gav oss dessutom några små knep vid tillagningen av
kräftorna. Tack Tommy!
I inbjudan uppmanades alla att ta på den
roligaste-tokigastehäftigaste ”kräfthatten”
och den skulle premieras
av – den för kvällen
utsedda - och ”hårda”
juryn, som bestod av Ann
Weimer och Carina Olsson. Det var
många häftiga hattar och juryn fick en svår uppgift.
Vann gjorde Irene Lantz (vi har tyvärr ingen bild på
Irenes hatt) som fick ett diplom – framtaget speciellt
för kvällen. Bibbi och Christina fick dela på andra
platsen och fick varsin vinbiljett.
Kaffe/kaka och massor med vinster avslutade kvällen.

Info från styrelsemötet 18 augusti
Undertecknad informerade från senaste
styrelsemötet, bland annat redogjordes för utflykten i
maj. Ekonomiskt blev det 573 kr minus. Ett avhopp
dagen innan och några extra smörgåsar som hade
beställts i reserv var anledningen till det. Grisen
inbringade 370 kr på resan.

Det har även framkommit synpunkter på att det var
för många programpunkter och kanske för snålt med
tiden för maten. Information som får tas
med vid planering av nästa resa, men
sammanfattningsvis blev vårens utflykt ändå lyckad.
Namnbrickor
Undertecknad frågade de närvarande på
månadsmötet vad man ansåg om att bära
namnskyltar. Alla var eniga om att det känns rätt att
göra det. Mötet enades om att köpa in de enkla
plastfickorna som finns.
Nästa styrelsemöte blir 6 oktober – skicka gärna in
punkter till dagordningen.
Medlemsvård/Uppvaktningar
Uppgifter om samtliga jubilarer för 2014 gjordes i
”vår-ut-skicket” december 2013. Här kommer de som
återstår under hösten:
 20 sept
Monica Henriksson, 70 år
 06 okt
Margareta Andersson, 75 år
 13 okt
Agneta Johansson, 70 år
 13 okt
Ulla Claesson, 85 år
 15 nov
Zaga Busch, 95 år
 07 dec
Berna Ivarsson, 75 år
Påminnelse, Höstfesten 18 oktober med Herrlogen
Separat inbjudan har skickats ut både via mail och
post till alla damer.
Brandskyddsutbildning 17 november
Gemensamt med övriga loger kallas nu även
damklubben till Brandskyddsutbildning. Återkommer
när programmet kommit.
Uppdaterad medlemslista
Är utskickad via mail och post. Glöm inte att höra av
dig till undertecknad eller Berit Larsson,
medlemsansvarig när förändring har skett.
Nästa möte 2 oktober – Afternoon tea
Med historik från Villa Fridhem. Väninnor är även
välkomna.

Om vi alltid gör som vi alltid gjort,
Kommer det alltid att gå som det alltid gått!

Solweig Andersson, ordförande.
011-594 02, 0709-62 88 37.
soan_97@hotmail.com
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