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Månadsmötet 4 december med Stort Julbord.
30 st Odd Fellow damer och 10 st styrelsemedlemmar
samlades i Bankettsalen för att avnjuta Luciafirande
och Stort härligt Julbord uppdukat att vår eminenta
restauratör Tommy.
Lucior och stjärngossar
inledde kvällen, de kom från
Hagaskolans årskurs 7 och
sjöng alla de traditionella
sångerna man vill lyssna till en
sådan här stund. Jätteduktiga!
Hoppas vi får följa dem
genom årskurs 8 och 9 till
kommande Luciafirande.
Varmt Tack till ALLA lucior och stjärngossar.
Därefter presenterade Tommy
årets dignande Julbord. Allt fanns
från grisfötter, hemlagade
köttbullar, sillinläggningar, ål, lax,
lutfisk, julskinka och mycket mer.
Stort Tack Tommy – lika gott som
alltid!

Snapssånger sjöngs med
stor inlevelse till alla
sillinläggningarna.

Till Årets Julfirande hade bestämts att
julklappsutdelningen skulle utgå och att pengar skulle
skänkas till ”Min stora Dag” som gör sjuka barns
drömmar till verklighet. Det är glädjefyllda,
kraftgivande och minnesvärda pauser i en vardag
fylld av jobbiga behandlingar och långa
sjukhusvistelser. Månadsmötet i november beslutade
att 50 kr per person skulle skänkas samt att ett
glögglotteri skulle anordnas och överskottet skulle
skänkas. Totalt blev det 3,500 kr som Carina, vår
kassör, kommer att sätta in på plusgiro 90 05 13-3.
Skriver kontonr här ovan ifall någon vill fylla på med
pengar till ”Min stora Dag”.
Alla foton: Ann Weimer

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

Kvällen avslutades stämningsfullt med
att Berit läste ”Tomten” av Viktor
Rydberg och därefter återupptogs Bibbis
förslag om att alla samlas i en ring, tar
varandras händer, gör raketen och
önskar varandra EN GOD JUL och GOTT
NYTT ÅR!
STORT TACK TILL ALLA SOM BIDROG TILL KVÄLLENS
BEGIVENHETER!
Brandinformation
Kerstin Exius och Marianne Johansson har nu fått
samma utbildning som alla övriga loger och rebeckor.
Det finns instruktioner om hur en utrymning skall
hanteras för herrlogen som nu Kerstin skrivit om och
anpassat för damklubben. En pärm är gjord för dessa
instruktioner, och där närvarolistan för kvällen sätts
in. Den pärmen kommer att ligga på bordet hos
Carina där vi skriver in oss. Därefter tar vice
ordförande hand om pärmen för kvällen. Vi kommer
att följa upp brandinformationen lite noggrannare på
ett senare månadsmöte, så att alla känner till vad
som gäller. Det känns väldigt bra och viktigt att vi nu
också får vara med i ovanstående informationer.
Damklubben har köpt in 2 st brandfiltar, en för vår
egen del och en som kommer att överlämnas till
herrlogen på januari-mötet som tack för att vi nu får
vara delaktiga.
****
År 2015 startar damklubben den 8 januari kl 1900
med gemensamt möte med Herrlogen.
Herrlogen har sitt arbetsmöte i Logesalen och under
tiden avnjuter damerna ett glas mousserande vin.
Därefter äter vi maten tillsammans. Efter maten
kommer Magnus Höjer att berätta om ”spännande
människor Magnus mött under sina 45 år som
journalist”. Damklubben ordnar med vinlotteri. Missa
inte denna kväll!

Styrelsen önskar ALLA DAMER en
riktigt skön och avkopplande helg och
tackar för den gångna hösten.
***
Midvinternattens köld är hård stjärnorna gnistra och
glimma. Alla sova i enslig gård djupt under
midnattstimma. Månen vandrar sin tysta ban, snön
lyser vit på fur och gran. Snön lyser vit på taken, endast
tomten är vaken.
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