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Damklubbens Månadsmöte 7 december 2017,
med 34 st medlemmar närvarande.
Julfesten blev en stämningsfull kväll som vi alla sent
kommer att glömma. Som alltid, vackert dukade bord,
stora julbordet skulle serveras men kvällen inleddes
med härlig sång och musik under ledning av Lisa
Tilling.
Lisa hade för
kvällen ”satt
ihop” en
skönsjungande
kör som bestod
av Lucia med
levande ljus i
sin krona, tärnor, tomtar och en julren.
Lisa Tilling ackompanjerade
Lucior och den sjungande
publiken med glädje och
inlevelse. Så småningom
uppdagades det att det var
styrelsen som var årets Luciatåg. Det var både vackert och
stämningsfullt – en show vi alla kommer att ha med
oss lång tid framöver. Varmt Tack till både Lisa och
styrelsen. (tomten Emma kom tyvärr inte med på bild, stod till

hö i bild. Fotograf Solweig inte lika rutinerad som tidigare fotograf!)

Därefter blev det glögg i vinterträdgården medan
Tommy dukade fram det stora härliga julbordet, som
alltid smakar lika gott, där fanns allt som ett
traditionellt julbord skall innehålla. Tommy tackades
med årets julglögg för all den goda mat Damklubben
njutit av under hösten.
På bordsplaceringens kortnummer blev
det dessutom ”gratislotteri” som Linda
och Emma ordnat med. Fina vinster,
som många fick ta del av.
Tack Linda och Emma.
50-lappen som vi alla skänkte till en ensamstående
förälder inbringade under kvällen 1900 kr.
Tillsammans med spargrisen under året, kommer
pengar att överlämnas till Diakon Anna-Karin Östling.
Bibbi som tränat på ”raketen” kunde tyvärr inte vara
med oss under kvällen, men hälsade till alla. Kvällen
avslutades i ”Bibbi-anda” ändå – Berit ledde oss alla i
raketen och därefter önskade vi varandra GOD JUL
och GOTT NYTT ÅR!
Stort Varmt TACK till ALLA som bidrog till
kvällens begivenheter.

Vårens program 2018 presenterades:
11 jan Gemensamt biobesök på Cnema. Mat på Lilla
krogen efteråt.
1 febr Årsmöte, sedvanliga förhandlingar. Två-rätters
meny och fin underhållning.
1 mars Vinprovning av 4 olika italienska viner. Hela
kvällen blir italiensk inspirerad.
5 april Reiki healing, vad är det? Det kommer vi att
få svar på under kvällen. Väninnor hälsas välkomna.
17 maj Utflykt till Linköpings domkyrka och en
guidad vandring i Domkyrkan. Därefter gemensam
mat på något trevligt ställe i Linköping. Vi åker
Östgötapendeln och promenerar gemensamt till
kyrkan.
Uppvaktningar fram till årsmötet 2018:
1 januari, Ellinor Östlund,
29 januari, Gunilla Pettersson
Motioner till Årsmötet 2018
Förslag (Motioner) till ärenden att behandlas på
årsmötet skall vara inskickat senast 31 december
2017. Såväl medlem som styrelse får avge förslag till
ärenden att behandlas av årsmötet.
Hälsning från Valberedningen:
Tre obesatta poster kvar till styrelseuppdragen.
Ordförande
Vice ordförande
En värdinna
Det vore ju förödande om inte damklubben får leva
vidare. Den har funnits sedan 1949 – alla måste
känna ett ansvar för att den skall fortsätta. Det är ett
fantastiskt fint ”Teamarbete” i styrelsen – alla jobbar
tillsammans, viktigt att tänka på. Kontakta
Valberedningen Kerstin Exius, Inger Nygren eller Ann
Weimer.
7 januari 2018 kl 1500 blir det
Barnjulfest.
Saft för de unga, kaffe/the för de vuxna
och tårta
Lotterier
Dans kring granen
Tomtemusik och Tomten kommer även på besök.
Det kostar 100 kr och betalas på plats. Barn gratis.
Anmälan senast 2 januari till klubbmästaren 011199 535 eller via logens hemsida
www.oddfellowlogen117.org.
Styrelsen önskar ALLA en GOD JUL och GOTT NYTT
ÅR. Tack för det gångna året.
På återseende 11 januari 2018 – då blir det
bio!

______________________________________________________________________________________________
Solweig Andersson, ordförande
Odd Fellow Logen nr 117 Gustaf V damklubb
2017-12-09
0709-62 88 37
plusgiro 10 64 88-0

soanhusky@gmail.com

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