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Månadsmöte 7 april 2016, 1 gäst, 38 odd-damer, 10
styrelsemedlemmar, 23 väninnor blir totalt 72 st.
KANONBRA. Så många har vi inte varit sedan 65-årsjubileet 2014.
Med vackert dukade långbord – riktig
vårkänsla, samlades 72 st damer för att
avnjuta Modevisningen från MH:s
Damshop eftr, som ägs av Birgitta
Kindahl. Affären finns i Viberga
shopping, Finspång.

Därefter följde kaffe, vinlotteri och
lotterivinster skänkta av MH:s .
Stort varmt TACK till Lisbet och Tommy för
vårens alla goda menyer och trivsamma
samarbete. På återseende till hösten.
****
Inbjudan till Logens Årsdag 26 maj,
tillsammans med herrarna, kommer att bifogas
detta utskick.

Bland våra Odd-damer återfanns också några
veteraner nämligen Birgitta Lind, Ingrid Rastland
och självklart Bibbi Hahne.
Bibbi var dessutom en av mannekängerna för
kvällen tillsammans med Elsy Sundström, Ingrid
Sandberg, Marianne Johansson, Kerstin Exius.
Kvällen inleddes med en matig kycklingsallad,
hembakat bröd, goda dressingar.
Därefter följde modevisningen som Birgitta Kindahl
med hjälp av Inger Lundqvist hade plockat ihop
många fina vårkläder till våra mannekänger.
Det är mycket pastellfärger, lime,
corall mm.
Här visar Marianne en trevlig jacka i
limefärg med matchande jumper till.
Byxkjolen är tillbaka precis som den
”lilla” snäva kjolen men nu i stretch-tyg
vilket Elsy glatt visade oss. Klänningar
i blommigt till sommarens fester
blandat med lin-klänning, ¾ -långbyxor
med jumper och väst både till vardags och fest.
Bara att välja.

Till Höstfestkommittén från damklubben
kommer Kerstin Exius, Carina Olsson och Elsy
Sundström att delta. Nu avvaktar vi vilka som blir
med från Herrlogen!
Medlemsavgiften för 2016 skulle ha varit
inbetald 31 mars men tyvärr saknas ett antal.
Kontakta Carina om du är osäker.
Uppvaktningar med ”Festogram”
10 april, Birgitta Andersson, Väsby, 75 år
14 maj, Ingrid Kangas, 75 år
6 juni, Inger Nygren, 70 år
Nästa möte 19 maj – vårens utflykt till
Söderköping. Anmälan och betalningen skall
vara gjord senast 2o april till damklubbens
plusgiro, står angivet längst ner på denna sida.
Se tidigare utskickat info.
Höstens program är under bearbetning, några
detaljer saknas.
Väl mött 19 maj i Söderköping.

Ett särskilt stort varmt tack till
vår egen Inger Lundqvist som
med stort engagemang lagt
ner ett oerhört stort jobb i att
plocka ihop modeller och kläder till
kvällens modevisning. Tack Inger!

Hälsningar
Solweig

Tack till Alla våra modeller som också gjorde
den här kvällen möjlig.
Tack till Birgitta Kindahl MH:s Damshop för allt
arbete med modevisningen.
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