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
Medlemsnytt:
Birgitta Andersson har ny mejladress: wasbyfralsegard@gmail.com
Gun-Britt Sävar ny mejladress: hansgoransawar@gmail.com
Christina Gustafssons (011-nummer) samt Berit Löfgrens (0121-nummer) strykes.
Ändra i din medlemslista som du fick i förra utskicket.

Vår planerade julfest den 3 december blev, som ni alla vet, tyvärr
INSTÄLLD av Covid-19………….
Påminnelse inför ÅRSMÖTET: Du som medlem kan lämna förslag (motion) på ärenden
som du tycker att vi ska ta upp på årsmötet. Förslaget ska vara skriftligt och vara
styrelsen tillhanda senast den 31 december 2020. (se § 10 i stadgarna).

GLADA NYHETER:

Julklappsinsamlingen gav 3.150 kr (= rekord) som är

överlämnade tillsammans med de tidigare insamlade medlen på 4.000 kr (se nedan)
Här kommer några
rader angående
julgåvan som ni
har skänkt till vårt
arbete:
Vi från
Frälsningsarmén vill
rikta ett stort tack
till er för de pengar
ni samlat in till barn
och unga. I december
månad har vi haft
julutdelning till
behövande. De får
göra en ansökan om
julgåva hos oss där de
visar sina inkomster och utgifter och därefter gör vi en bedömning om de godkänns. Den 8-10
december hade vi öppet för utdelning. Pengarna från er har kommit väl till användning. Av ca 100
hushåll som vi hjälpt bestod ca 60 hushåll av barnfamiljer och där har vi omsatt pengarna till inköp av
julklappar. Det handlar om åldrarna ett år till 18 år, där vi köpt in leksaker, Ronaldos duschshampo,
presentkort på H&M till de äldre barnen m.m. Ni har fått vara med och sprida lite glädje och ljus till
dessa familjer som på olika sätt har det kämpigt i tillvaron.
Med önskan om en fridfull jul och gott nytt år!

Med vänliga hälsningar Johan Grahn, verksamhetschef Frälsningsarmén i Norrköping

Med God Helg-hälsningar till er alla från oss alla i styrelsen
gm ordförande Kerstin
Styrelsen tar helgledigt nu och har sitt nästa styrelsemöte i mitten av januari då vi hoppas att kunna
planera inför vårens aktiviteter-hör gärna av dig om du har ideér om aktiviteter under våren.
Dec 2020

