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Månadsmötet 5 mars 2015 besöktes av
värderingsmannen/auktionisten Karl-Axel Linder.
20 Odd-damer, 9 väninnor, 10 styrelse samt vår gäst
gjorde att vi var 40 personer den här kvällen.
Vi avnjöt Tommys goda Chiligryta med ris och
grönsaker, kaffe/kaka.
Därefter hälsades kvällens gäst
välkommen – Norrköpings egen ”Knut
Knutsson” – nämligen den kända
pensionerade värderingsmannen
Karl-Axel Linder som inledde med att
visa ”over-head-bilder” från sin
verksamma tid som auktionist. Karl-Axel
har jobbat för, bland annat,
Norrköpings auktionskammare och det egna
företaget Östgöta Antikt AB i Norsholm.

Höstfest 17 oktober
Anna Karlsson och Marianne Johansson från
damklubben har anmält sig att delta i
festkommittén. Vi hoppas på ett namn till!
Medlemsavgiften för 2015
Avgiften är 175 kr och skall betalas in på plusgiro
106488-0, senast 31 mars 2015. Inbetalningskort
skickas inte ut.

Ett 20-25 tal saker hade tagits med
för värdering och synpunkter, några
blev glada för informationen, andra
lite besvikna över vad ”prylen”
innehöll för material och vad den
värderades till.
Karl-Axels entusiasm gick inte att ta
miste på. Många trevliga historier
från sitt yrkesverksamma liv fick vi under kvällen.
Tack Karl-Axel för en intressant och givande
”Antikrunda”.
*********
Medlemsinformation
Mia Horndahl, Lena Backman-Rylén, Mona Rydén
har begärt utträde ur damklubben.
Uppvaktningar:
26 febr Ulla-Britt Persson, 85 år
03 mars Christina Kyndel, 70 år båda uppvaktades
med Festogram.
Vårens Resa - 21 maj
- Husqvarna och Galleri Smedbyn
Det har kommit in ca 30 anmälningar till Carina
Olsson och Inger Lundqvist. Bussen tar 48 personer
så fortsätt anmäl er. Efter den 20 april när resan
skall vara betald, om plats finns, får väninnor
anmälas.
Solweig Andersson, ordförande.
011-594 02, 0709-62 88 37.
soan_97@hotmail.com

Elsvig Ljunge
Ringde mig häromdagen och bad om en hälsning till
alla bekanta damer i damklubben. Elsvig lät hälsa
att hon flyttat till Nils Åbergsgata 2 A,
Klockaretorpet, telefonnumret är detsamma som
tidigare. Gläd Elsvig med ett besök eller en
påringning!

Höstens program
är under planering – tiden går fort….
Har du något som känns ”nyttfräscht – spännande” som vi alla bör
få ta del av – hör av dig till styrelsen omgående!

Nästa möte, Skärtorsdag 2 april
Vi inleder påskfirandet med en
riktigt god påskmeny –
Räksoppa, Påskkyckling,
kaffe/päronbiskvi.
Vår restauratör Tommy håller en föreläsning om
ämnet ”vad vi äter”.
Ta med vinst till vårt lotteri – gärna med påskanknytning för ca 50 kr.

Väl mött 2 april!
Hälsningar Styrelsen

”Du är vad du tänker”

Odd Fellow-Logen nr 117, Gustaf V Damklubb
plusgiro 106488-0

2015-03-06

ODD FELLOW-LOGEN NR 117 GUSTAF V DAMKLUBB ”DAGEN-EFTER-INFO” 2015-03-05

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

Odd Fellow-Logen nr 117, Gustaf V Damklubb
plusgiro 106488-0

2015-03-06

