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 oktober grattar vi:

Vivi Lindström som fyller 80 år den 9 oktober, samt
Elsvig Ljunge som fyller 97 år den 22 oktober.
Medlemsnytt:
OBS! Anna Karlsson har ny mejladress igen: annabe.karlsson457@gmail.com
Komplettera tidigare utsänd medlemslista.

TIPS FRÅN SOLWEIG
Ladda ner den absolut viktigaste appen ”112” till din mobil. Du laddar ner den precis som alla
andra appar. När du trycker på den så går larmet direkt till SOS som ser din destination.
Mycket bra för dej själv och om du behöver larma för någon annan. Den kan rädda liv……..

VALBEREDNINGEN
kommer snart att starta upp sitt arbete inför 2021. Har du förslag eller ideér om
styrelsesammansättningen så hör snarast av dig till valberedningens sammankallande
kersti.thorn@hotmail.com eller till brittlouiseohlsson@gmail.com eller keli@telia.com. (Kerstin Lindberg)

SEPTEMBERMÖTET
Tyvärr blev vi tvungna att ställa in vår utomhusträff på Färgargården den 3 september. Två
timmar före mötet så regnade det och då är det ju inte kul att sitta och fika utomhus.

Men nu tar vi nya tag ………………………………….

INBJUDAN till Damklubbens månadsmöte den 1 oktober
Vi ses på en ”coronasäkrad” träff i Bankettsalen på Odd Fellow.
Det blir en prat- och trivselkväll med ett trevligt ”gratislotteri”.
Vi äter Caesarsallad med smör och bröd, kaffe och en god kaka.
Du betalar bara 100 kr. (Ordinarie pris är 150:-- men damklubben sponsrar med 50:--)
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”

ANMÄL dig senast måndag 28 sept, 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
Du får alltid en bekräftelse på din anmälan

EN FORTSATT BRA SENSOMMAR
Kerstin Barbro Anna-Karin Carola
Berit Emma Elsy Else-Marie Catharina
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