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 november grattar vi:

Ingegerd Medberg som fyller 75 år den 7 november
Kerstin Exius som fyller 75 år den 15 november
Anna-Karin Öhlund som fyller 75 år 30 november samt
Zaga Busch som fyller 101 år den 15 november
Vid höstens första träff i Damklubben den 1 oktober var vi 17 st deltagare
Det blev en mycket trevlig trivselkväll med mycket god mat och mycket prat.
Här kommer några coronahistorier för er som inte var med under kvällen och i repris
för er som redan hört dem:
-

Folkhälsomyndigheten uppmanar oss att inte stå närmare än 1-2 meter från varandra.
Då säger norrlänningen: Måste vi verkligen stå så nära???
Om du sitter hemma i karantän och har långtråkigt kan du alltid öppna ett fönster.
Då blir det drag…….
Ja, man får skämta även i coronatider……………………………

Styrelsen har beslutat att ”tills vidare” ändra starttiden på våra månadsmöten till
kl 18.00. Detta efter önskemål från flera medlemmar. Vi hoppas att det ska innebära att de av
er som inte kommit pga att kvällen ibland blivit sen – ska kunna komma med i gemenskapen.

I N B J U D A N till månadsmöte den 5 nov kl 18.00 (OBS! tiden)
Program: V I N P R O V N I N G med italienskt tema

Vi får besök av Wine4u som består av fyra damer, varav en av våra egna medlemmar
Kersti Thorn. Vi startar kvällen med ”vinprovningen” ,som kommer att kosta 60 kr per
person och vi testar 3 st röda italienska viner. Wine4u kommer att presentera sig själva
och guida oss genom provningen. Ett av vinerna Rugolin Classico kommer att finnas i
baren och kan köpas till maten om så önskas. (40 kr/glas alternativt 80 kr/karaff).
I övrigt kommer det vanliga sortimentet finnas i baren.

KVÄLLENS MENY:
Krämig pasta med tunnstrimlad fläskytterfile, broccoli, ricotta samt
hembakat olivbröd. Kaffe/Te och hembakad kaka. Pris 150 kr.
ANMÄL dig senast måndag 2 november, 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
Meddela också om du vill vara med på vinprovningen (den är såklart frivillig)
Du får alltid en bekräftelse på din anmälan
Vi ska göra allt vi kan för att göra kvällen så coronasäker som möjligt, så att så många som möjligt känner
att de kan komma. Du hjälper till genom att: Om du känner dig det minsta ”sjuk” så stannar du hemma och
tar hand om dej. ”Är du frisk så är du hjärtligt välkommen”
VAR RÄDD OM DIG OCH ANDRA SÅ SES VI DEN 5 NOVEMBER

Hälsningar från oss alla i styrelsen gm ordförande Kerstin.
Oktober 2020

