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Månadsmötet 1 december 2016 med Lucior
och stort Julbord.
39 st damer hade
samlats för att
fira Lucia med
tärnor och
stjärngossar.
Årskurs 9C från
Hagaskolan,
under ledning av
musikläraren
Ingrid Risberg, framförde alla de traditionella
sångerna man vill lyssna till en sådan här stund.
Därefter bjöds på den sedvanliga glöggen i
vinterträdgården medan
Tommy dukade upp det stora
vackra julbordet. Där fanns allt
vad ett traditionellt julbord bör
innehålla.
Tommy
presenterade julbordet som
vanligt, damklubben var första
gänget att få njuta av årets fina
julbord. Snapps-visor till sillen,
förstås, och som vanligt hade
Tommy en ny sillinläggning. Stort
varmt tack Tommy o Lisbeth för det fina
julbordet men också för all god mat under året
som varit.
Tack till Inger och Linda som ordnat med fina
julklappar som var inslagna i vackra paket. Ett
uppskattat lotteri, gratislotter! Lotten bestod av
bordsplaceringsnumret som delades ut.
50-lappen till tomten inbringade 1800 kr som
beslutats på årsmötet att läggas ihop med det
spargrisen inbringat under året 1700 kr och som
skickats till en ”Ensamstående förälder med
barn” inom Norrköping. Carina redogjorde för hur
damklubben fått kontakt med en Diakon som
hört av sig om en ensamstående fyrabarns mor
som ansökt om pengar till kläder och julklappar
till barnen. Styrelsen beslutade lägga till 1500
kr, så totalt har damklubben skänkt 5000 kr till
mamman. Diakonen har hört av sig och hade
tacksamma hälsningar från mamman.

Från kyrkan kom även förslag till att skänka en sk
Julkartong, bifogas info.

Kvällen avslutades med att Bibbi Hahne ledde
alla i raketen och därefter önskade vi varandra
GOD JUL. Tack Bibbi!
Stort TACK till ALLA som bidrog till kvällens
begivenheter.
Foto: Tack Ann Weimer för fina bilder!
*******

Kerstin presenterade vårens program för
2017:
12 jan startar våren med gemensamt möte med
Logen nr 117. Vi får besök av Kalle Bäck, som kåserar
om ämnet ”Den besvärliga svärmodern. Myt eller
sanning?”
2 febr Årsmöte, sedvanliga förhandlingar. Två-rätters
meny och fin underhållning.
2 mars Norrköpings gatunamn, Viveka Skott tar oss
med på en tur genom Norrköpings gator.
6 april Vikbolandet – Östergötlands bästa världsdel!
Övermästaren i Logen nr 117 Mikael Hagdahl berättar
om – landet mellan vikarna.
4 maj En fängslande vandring – med vår Elsy
Sundström. Därefter äter vi gemensam lunch på
något trevligt ställe.
Medlemsinformation: Margareta Johansson, ny
medlem har ansökt om att bli medlem i damklubben.
Provade på till julbordet. Varmt välkommen
Margareta.
Anita Andersson, ringde mig och bad om en
hälsning till alla. Anita blir glad för telefonsamtal.
Kommande uppvaktning:
10 dec Ann Weimer, 70 år
Motioner till årsmötet 2017
Förslag (Motioner) till ärenden att behandlas på
årsmötet skall vara inskickat senast 31 december
2016. Såväl medlem som styrelse får avge förslag till
ärenden att behandlas av årsmötet.
Styrelsen önskar ALLA damer en riktigt GOD JUL och
ett GOTT NYTT ÅR. Tack för det gångna
året. På återseende 12 jan 2017.
Ett bra tips från Kerstin Exius:
”Ge bort av din tid” istället för julklappar.

______________________________________________________________________________________________
Solweig Andersson, ordförande
Odd-Fellow-Logen nr 117, Gustaf V damklubb
2016-12-02
0709-62 88 37
plusgiro 10 64 88-0

soan_97@hotmail.com

Medl.avgiften för 2017 är 200 kr betald senast 2017-03-31.
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