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
I december grattar vi:

Margareta Jonsson som fyller 80 år den 30 december
Medlemsnytt:
Gunilla Ellnemark ny mejladress: ellnemark@gmail.com
Hannelore Edstav har också ny mejladress: edstavh@gmail.com
(ändringarna är redan genomförda på bifogade medlemslista.

INSTÄLLT:
Månadsmöte 5 november
Tyvärr blev vi tvungna att ställa in vår efterlängtade ”vinprovning med Wine4u”.
Vi hoppas dock att kunna genomföra den programpunkten vid ett senare tillfälle.
Månadsmöte/julfest 3 december
Vår julfest är inställd – du får laga dig en god julmiddag den kvällen och tänka på
Damklubben.
Men: Vi tänkte i alla fall föreslå att vi, trots allt, genomför den traditionella insamlingen
av julklappspengen (50-lappen). Du får alltså väldigt gärna (=frivilligt) skicka in ett
belopp till Damklubbens plusgiro 10 64 88-0, vilket då oavkortat går till
”Frälsningsarméns barnverksamhet”, enligt beslut på förra årsmötet. Skriv gärna
”Frälsningsarmén” på inbetalningen så vår kassör Anna-Karin vet vad inbetalningen avser.
Damklubben har också i skrivande stund redan skänkt/översänt 4.000 kr för att, enligt
deras önskemål, få använda medlen till inköp av julklappar till barn, vars föräldrar inte
har den ekonomiska möjligheten. För att hinna administrera allt omkring julklappsinköpen och utdelningen så önskade de erhålla beloppet innan november månads utgång.
Därav blir det ev två utbetalningar av gåvor till dem i år. Redan insamlade medel består
bl a av gåvor via ”Grisen” på månadsmöten under jan-mars på 3.015 kr samt också
direktinsatta gåvor från er medlemmar.
Styrelsen har beslutat att utjämna beloppet till 4.000 kr.
INFÖR ÅRSMÖTET den 4 februari 2021
Motioner: Du som medlem kan lämna förslag (motion) på ärenden som du tycker
att vi ska ta upp på årsmötet. Förslaget ska vara skriftligt och ska vara
styrelsen tillhanda senast den 31 december 2020. (se § 10 i stadgarna).

Tänd ett ljus och låt det brinna - låt aldrig hoppet försvinna

Med hälsningar till er alla från oss alla i styrelsen
gm ordförande Kerstin

Nov-20

