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2018-års första möte blev ett gemensamt biobesök
på Cnema med efterföljande måltid på Lilla Krogen.
25 st damer möttes utanför Cnema för att se filmen
”The Party” som handlar om Janet som har en liten
tillställning för sina närmsta vänner för att inta sin nya
roll i Parlamentet. Allt går, nästan, som planerat tills
hennes man Bill avslöjar två stora hemligheter som
sparkar igång en serie händelser som påverkar alla i
rummet. Innan kvällen är över har glas krossats,
pistoler riktats och blod spillts. Svart/vit film – det var
inte alla som tänkte på!
Därefter gick vi gemensamt upp till Lilla krogen och åt
den mat som beställts. Tack Elsy som bokat o haft
kontakten med krogen. Tack Marianne och Carina
som fått beställningar av mat som sedan fick beställas
om – lite rörigt blev det, men allt ordnades till det
bästa till slut.
En trevlig kväll med fin stämning och härlig
gemenskap.

Kommande uppvaktningar:
29 januari, Gunilla Petersson, 70 år
11 februari, Birgitta Östlund, 70 år
14 februari, Bibbi Hahne, 90 år
14 februari, Kerstin Axelsson, 75 år
Styrelsemöte 15 januari
➢ Förberedelse inför årsmötet 1 februari
➢ Inga motioner har inkommit till årsmötet.

Nästa möte 1 februari -årsmöte med sedvanliga
årsmötesförhandlingar.
Efter mötet äter vi en god två-rätters meny och
lyssnar på fin underhållning.

Höstfest (okt 2018)
Kommittén önskar 2-3 damer från damklubben.
Meddela gärna styrelsen om ditt intresse.
Medlemsavgiften för 2018
Avgiften är 200 kr och skall betalas in på plusgiro
106488-0, senast 31 mars 2018.

Medlemsinformation:
➢

Uppvaktningar – Festogram har skickats till:
Ellinor Österlund som fyllde 70 år 2 januari.

Utträde ut damklubben:
Birgitta Andersson, Linköping hälsar att
efter många år i damklubben begär Birgitta
sitt utträde. Beror på att de flyttat till
Linköping samt att Birgitta är med i en
Rebeckaloge i Linköping som också är
torsdagar. Birgitta hälsar till alla i
damklubben där hon upplevt många trevliga
stunder, med många kära fina vänner och
önskar damklubben allt gott i framtiden.
Damklubben hälsar också till Birgitta, att
hon alltid är välkommen att komma och
hälsa på.
Ann-Britt Andersson har också begärt
utträde ur damklubben. Ann-Britt vill tacka
för åren som varit, det har varit både roligt
och berikande. Önskar damklubben lycka till.
Damklubben hälsar även Ann-Britt
välkommen att hälsa på när det är
väninnekvällar.

Barnjulfesten blev en ”riktig fest”. Både stora och
små ”barn” trivdes. Håkan och Britt-Marie Carlsson
höll i programmet. Elsy Sundström höll i lekarna och
Janne Månsson spelade dragspel. Tomten kom med
överraskning, lotter köptes – några vann – andra inte.
Tårtor, kaffe/the/saft – ja allt fanns med som tillhör
en Julgransplundring och avslutades med ”raketen”.

Nästa möte 1 februari – Årsmöte!

Välkomna!
PS. Damklubben fyller 70 år i
mars 2019. DS

______________________________________________________________________________________________
Solweig Andersson, ordförande
Odd-Fellow-Logen nr 117, Gustaf V damklubb
2018-01-13
0709-62 88 37
plusgiro 10 64 88-0

soan_97@hotmail.com

Medl.avgiften för 2018 är 200 kr betald senast 2018-03-31.
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