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Månadsmöte 2 april Skärtorsdag 2015.
”Skärtorsdagen var den dag då Jesus höll den första nattvarden,
påskmåltiden. Skärtorsdagsnatten var häxornas natt.
Skärtorsdag kommer från ”skära” i betydelsen ”rena”. Det var
en syndaförlåtelsens dag.”

Hur som helst så hade ett tjugotal
”Påskkärringar” – ”häxor” som
enligt traditionen flyger på kvast
till Blåkulla på skärtorsdagen eller
natten mellan dymmelonsdag och skärtorsdagen,
för att sedan återvända på påskdagen –
mellanlandat i Odd Fellow lokalen – dels för att
själva ”tanka på lite energi” och dels för att ställa
kvasten på laddning! Där hade dukats upp en härlig
påskmeny med en ljuvlig räksoppa följt av
påskkyckling på rotfruktsbädd med ris. Jättegott!
Därefter var alla väldigt mätta och belåtna så kaffet
fick vänta en stund medan vår
eminenta restauratör Tommy
föreläste om ”maten vi äter”.
Tommy började med att påpeka
vikten av att ha bra redskap i
köket, framförallt bra knivar och
en bra köttermometer, det kommer man långt med.
Tommy redogjorde dessutom för skillnaden mellan
”närodlat” och ”kravodlat”.
När nu grillsäsongen närmar sig fick vi ett och annat
bra tips om grillning men också hur marinad skall
användas. Köttet blir inte mörare av att ligga i
marinad utan pensla på marinaden efteråt. Det är
tillagningen som gör köttet mört och saftigt. Ge
köttet en grillyta(stekyta) flytta därefter köttet åt
sidan – för att det långsamt skall få bli färdigt.
Därefter pensla på marinaden – svep in det i folie
och låt vila en stund. Detta och mycket mer fick vi
oss medskickat av Tommy.
Stort Tack Tommy – många fina tips att tänka på!
Därefter smakade det gott med kaffe och
päronbiskvi och ett stort påsk-lotteri.

Medlemsinformation
Ang Medlemsavgifterna - fram till 2 april kl 22 var
det 18 st som inte hade betalat in medlemsavgiften.
Sista betalningsdag var 31 mars. Vi skickar inte ut
några påminnelser. Det är frivilligt att vara med i
Damklubben, kommer inte avgiften in till 20 april
(när resan skall vara betald) utgår vi ifrån att du som
inte har betalat inte vill fortsätta att vara medlem i
Damklubben och plockas bort från medlemslistan.
Funderar du över om det är betalt eller inte,
kontakta Carina Olsson vår kassör.
Uppvaktningar
2 maj fyller Torhild Gustafsson-Green, 60 år
10 maj fyller Barbro Eriksson, 75 år
Vårens resa 21 maj till Husqvarna och Galleri
Smedbyn.
I nuläget har vi 30 anmälningar samt några väninnor
på väntelista. Bussen tar 48 personer.
Så fortsätt att anmäla er till Carina eller Inger och
låt oss fylla bussen. Efter den 20 april, när resan
skall vara betald, får väninnor anmälas.
Höstens program är under bearbetning. Kommer
att meddelas före sommarledigheten.
Damklubbens Stadgar
Nu är protokollet från Årsmötet underskrivet av alla
och därmed kan stadgarna med de förändringar
som blev, nu skickas ut.

Glöm inte
vilken skatt
en vanlig dag

är!

Stort Tack till Tommy och Lisbeth för vårens alla
goda menyer. På återseende till hösten!
Så småningom när alla ”kvastar” var laddade flög
alla ”påsk-kärringarna” vidare mot Blåkulla!

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

Fortsatt trevlig helg tillönskar Styrelsen! Ses 21 maj!
Vackert väder är beställt!
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