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Vårens första månadsmöte kunde i år hållas i
Odd Fellow-lokalen torsdagen den 7 januari 2016
och samlade 30 ”pratglada” damer. Kvällens
program var ”umgänge” och ”klurigheter”. Båda
rubrikerna skapade en härlig stämning under
hela kvällen.
Våra värdinnor hade dukat och dekorerat borden
mycket vackert och med stor vårkänsla.
Alla hade vinster med sig, vackert inslagna i fina
paket, som också höjer nyfikenheten när det blev
dags för lotteridragning.
Först avnjöt vi en härlig 2-rätters
meny, fläskfilé med gorgonzolaost-sås, klyftpotatis och härliga
grönsaker. Till efterrätt en ljuvlig
pannacotta med hallonsås på. Vi
bara njöööt!

Därefter vidtog lite
”hjärngympa” Ann
Weimer och Marianne
Johansson hade lyckats
skaffa fram några
trevliga frågeformulär.
Vi delades in i lag om
tre i varje. Vi ”klurade” lite tillsammans och
rättade därefter varandras
papper. Kampen var hård.
Pannorna låg i djupa
vecka!

Vann gjorde Emma, Linda och Helene som fick
första pris.
Därefter var det dags för kaffe, kaka och lotteri.
Många fina paket och spänningen var fortsatt
hög i Bankettsalen. En mycket kärleksfull och
trivsam kväll!
Foto: Ann Weimer

Ny medlem hälsades välkommen till
Damklubben, Gunilla Petersson. Jättetrevligt att
få börja det nya året med en ny medlem. Varmt
välkommen Gunilla! Kan nämna att Gunilla varit
med tidigare i damklubben (2001) men slutade –
då arbetslivet tog överhanden. Men är nu
glädjande nog tillbaka.
Årsmöte 4 februari. Det är felaktigt skrivet i
vårens program att förslag på höjning från
nuvarande 175 kr till 200 kr av medlemsavgiften
för 2016 skall framläggas på årsmötet. Det skall
vara för år 2017 – för 2016 beslutades på
årsmötet 2015 och är 175 kr. Jag ber om ursäkt.
Vi kommer att serveras en två-rätters supé även
i år och efter årsmötets förhandlingar kommer vi
att underhållas av Espri – en fartfylld tjejgrupp.
Missa inte det!
Vårens resa 19 maj – är ett förslag från Elsy
som också är i full gång med planeringen.
Tanken är att vi åker till Söderköping vid lunchtid
för att äta på Söderköpings brunn, därefter
rundvandring och framåt kvällningen kommer vi
att få besöka Guldsmeden som kommer att visa
hur man skapar smycken. Andra affärer runt om
kommer också att hålla öppet enbart för oss. Vi
återkommer om närmare detaljer längre fram.
Höstfestkommittén önskar 2-3 damer från
damklubben. Första mötet blir i mars månad.
Höstfesten blir 22 oktober. Meddela gärna
styrelsen om ditt intresse.
Styrelsen har säsongens första
styrelsemöte 18 januari – har du något som
du önskar att vi skall ta upp – hör av dig till
någon i styrelsen.

Livet består av ögonblick,
som det är viktigt att kunna
njuta av!

Hälsningar Styrelsen
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