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
samt

INBJUDAN

till Damklubbens månadsmöte

I augusti/september grattar vi:

Kerstin Kindahl som fyller 90 år den 30 augusti, samt
Birgitta Sundgren som fyller 92 år den 2 september.

Medlemsnytt:
Anna Karlsson har ny mejladress: anna.karlssonspf@gmail.com
Britt Nilsson har ny adress: Vattengatan 3, 602 20 Norrköping
Agneta Rendel har avsagt sig medlemskapet i Damklubben av hälsoskäl. Agneta har varit medlem i många
år och även varit medlem i styrelsen. Vi tackar Agneta för all tid hon lagt ner i Damklubben.
Komplettera tidigare utsänd medlemslista.

INBJUDAN till månadsmötet den 3 september
Vi träffas vid 14-tiden ”utomhus på Färgargården”
och pratar, fikar eller lunchar efter fritt val. Efter
fikat får vi lite historik kring Färgargården
förmedlat av vår egen eminenta guide Elsy.
Vi följer Folkhälsomyndighetens alla restriktioner och hjälps åt
att hålla avstånd och vara rädda om varandra. Vi ställer bara in
träffen om det är väldigt dåligt väder. Då kontaktar vi dej vilket
kan bli i ”sista minuten”, så därför behöver vi ha en anmälan så vi vet vilka som kommer.

ANMÄL dig senast onsdagen den 2 september kl 12.00 enligt nedan:
Catharina Trygg 0733-91 29 96 eller catharina.trygg@gmail.com
Else-Marie Hägerström 731-42 07 48 eller elsemariehagerstrom@gmail.com
Du får alltid en bekräftelse på din anmälan

HÖSTENS aktiviteter:
Som verkligheten har blivit så kan vi tyvärr bara planera för en månad i taget
och återkommer underhand med mer information. Så här är dagsläget.
1 okt:
5 nov
3 dec

Modevisningen - blir tyvärr INSTÄLLD- vi återkommer med ett alternativt program.
Vinprovning - som anordnas av 4 ladies- hoppas vi kunna genomföra
Julfest - med alla tillbehör – hoppas vi kunna genomföra

Nästa Smått och Gott kommer ut i september.

EN FORTSATT BRA SOMMAR

önskar styrelsen
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