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

7 nov: Monica och Margreth från
Kvinnojouren här i Norrköping, besökte oss
och höll en föreläsning om våldet och
övergreppen som många kvinnor utsätts för.
Likaså om nätpornografin som tyvärr blir
många unga pojkars introduktion till vuxenlivet. Bitvis mycket skrämmande information
men samtidigt nyttigt och intressant. Det är
alltså till ett mycket viktigt ändamål som
vår insamling via GRISEN kommer att gå till.
P.S. Du såg väl artikeln i NT i förra veckan, angående Kvinnojouren!
Vi var 32 st damer närvarande.(39%) Foton: Else-Marie

Medlemsnytt:
Ann Weimer har inte längre någon fast telefon.
Torhild Gustafsson Green har inte heller någon fast telefon.
Notera istället Torhilds mobiltelefonnummer 0703-177694.
Cathrine Svensson har ny adress: Ånestadsgatan 16, 603 70 Norrköping
Siv-Britt Svensson har meddelat att hon vill gå ur Damklubben fr o m jan-20. Vi tackar
dej Siv-Britt för all tid och energi du lagt ner i Damklubben bl a i styrelsen. Du är
hjärtligt välkommen tillbaka till Damklubben.
Komplettera tidigare utsänd medlemsförteckning.

Zaga Busch fyllde 100 år den 15 november. Kerstin och Berit var på
plats och grattade Zaga med en blomma från oss alla i Damklubben.

Berna Ivarsson fyller 80 år den 7 december – Grattis.

Nästa klubbafton den 5 december:
Det lackar mot jul och Damklubbens traditionella julfest.
I år blir det ALLT enligt Damklubbens gamla traditioner d v s: Luciatåg med elever från
Hagaskolan. Stora julbordet. Tomtemor kommer och berättar om tomtetraditioner i
Europa. Tomtelotteri (= ett gratislotteri som styrelsen ordnar med). Raketen mm mm
Kom också ihåg vår insamling av julklappspengen c:a 50 kronor för insamlingen till
Kvinnojouren. Mer info och påminnelse kommer i slutet av november.

Hälsningar från STYRELSEN

gm ordförande Kerstin Exius
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