SMÅTT OCH GOTT från Damklubben
T R I V S E L K L U B B E N
Odd Fellow Logen nr 117 Gustaf V damklubb

Damklubbens våravslutning som var planerad till den 14 maj blir inställd, vilket
jag hoppas att alla förstår. Styrelsen med Elsy i spetsen hade planerat en guidad
tur på Marmorbruket i Kolmården med efterföljande lunch på Oscarshäll.
Men ……….det är ju ingenting som hindrar att du själv eller att ni några tillsammans tar
en egen tur dit. Just nu blommar både blåsippor och vitsippor och det finns många
härliga (både korta och långa) promenadslingor att vandra runt på. Lite fika i ryggsäcken
eller kanske lunch på Oscarshäll. Bara som ett tips……………..

Några fler tips och förslag till trevliga utflykter:
- Vrinneviskogen med trevliga promenad- och motionsspår för alla.
- Lilla Älgsjön, Strömsfors (E4 mot Stockholm, sväng höger vid Strömsfors (mot
Kolmården) sedan vänster gamla E4, c:a 500 m, vänster mot Böksjön, c;a 3 km.
Sitt sedan ned utmed stranden och njut av din matsäck i den vackra naturen.
-Djuröns Naturreservat (bildades 1999) med vackra ekskogar och just nu med ”massor”
av vitsippor. Åk väg 209 mot Arkösund, efter flygplatsen skylt mot Djurön och strax
innan de stora silosarna är det skyltat ”parkeringsplats” på höger sida. Här finns också
en informationstavla. Medhavd fika eller kanske en lunch på Bråvikens Golfklubb som du
ju ändå åker förbi.
Du har väl kommit ihåg att betala medlemsavgiften 200 kronor till plusgiro 10 64 88-0, TACK

Vi i styrelsen håller som bäst på att försöka att planera för höstens aktiviteter. Vi har
mycket trevligt och roligt på gång, om allt blir som vi tänkt oss. Vi återkommer framöver
när vi vet lite mer om hur hösten kommer att se ut.

Ha det gott och håll
Dej borta från Coronan.
Håll avstånd-Tvätta händerna

Nästa Smått och Gott kommer ut i maj – kanske att DU har något du vill att vi förmedlar till
övriga Damklubbsmedlemmar -eller hör av dej om DU vet någon som behöver lite uppmuntran.
Nu när vi inte kan träffas i verkligheten så kan Smått och Gott få bli ett litet kontaktforum
mellan oss medlemmar. SÅ HÖR AV DEJ via mejl, sms eller ett telefonsamtal, till mej eller till
någon annan i styrelsen, så förmedlar vi dina tankar och ideér.

Hälsningar från styrelsen gm ordförande Kerstin Exius
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