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
TIPS FRÅN BERIT……………….
Marcus Fyrberg har varit i kontakt med mej och meddelat att alla sommarens aktiviteter är
inställda. När Marcus besökte oss i februari fick han frågan om det fanns någon inspelad
skiva, där han sjunger de ”gamla härliga melodierna”. Då fanns det inte, men nu finns det en skiva
som heter ”Fyrbergs Favoriter”. För oss i Damklubben finns ett reducerat pris om kr 160:- inkl
frakt (ord. pris kr 190:- plus frakt) Beställningen kan du göra via sms +46 73-052 16 00, du
skriver ditt namn och adress (ange OF Damklubben) och du får den levererad till brevlådan.
Betalningen görs via swish eller kontant i ett kuvert.

TIPS FRÅN CAROLA ……….
Jag har upptäckt att det är roligt att resa via TV. I kanal 11 på förmiddagarna på tisdagar sänds
ett program som heter Mexican Life samt även Hawaii Life. Dem kan jag verkligen
rekommendera. Där letar människor efter bostäder i solen. Underbart att se platserna och man
kan resa utan att varken använda flyg eller riskera att utsätta sig för Coronavirus.

TIPS FRÅN KERSTIN …….
DU vet väl om att du kan läsa alla gamla ” Smått och Gott” samt de tidigare utskickade
”Dagen efter info” på logens hemsida. Gå in på http://www.oddfellowlogen117.org/
I vänstermenyn kan du klicka på Damklubben och där ser du först vilka som är med i styrelsen
och sedan klickar du på ”DOKUMENTARKIV” och vips så hittar du massor av information om vad
vi har haft för oss i Damklubben ända från år 2013. ”MYCKE´ NÖJE”
TIPS FRÅN ANNA-KARIN…….
Enligt beslut på årsmötet går årets välgörenhetsinsamling till
”Frälsningsarmens barnverksamhet”. Grisen är just nu i karantän,
men barnverksamheten behöver varje slant, så sätt gärna in ett
valfritt belopp, på Damklubbens plusgiro-konto 10 64 88-0. Skriv
”Grisen” på inbetalningen så att jag vet vad det gäller.

I juni grattar vi: Kerstin Lindberg som fyller 80 år den 11 juni.

I Coronatider är det bra att ha:
Ett kallt huvud, ett varmt hjärta och rena händer
Ha

det gott

Nästa Smått och Gott kommer ut i JUNI. Kanske även du har något TIPS som
du vill delge övriga damklubbsmedlemmar. Hör gärna av dej.
Hälsningar från styrelsen gm ordförande

Kerstin Exius

(Maj 2020)

