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

På vår klubbafton den 4 april var vi totalt 65 st damer
(41 st Odd damer och 24 st väninnor = årets rekord). Våra egna
mannekänger Carola, Else-Marie och Helen visade vårens kläder, även
snygga och bekväma skor och många tjusiga väskor. Konferencier var
Anne Wejros från CasaNova som guidade oss och berättade om kvaliteér,
priser mm. (tyvärr inga bilder på de vackra mannekängerna)
Alla fick en rabattkupong på 20 % att handla för hos CasaNova.
De vacker dukade borden pryddes av ”minipåskliljor” vilka även blev till
vinster i lotteriet. Under kvällen såldes över 200 lotter och vinsterna
bestod förutom av alla ”minipåskliljorna” också av påskägg samt köpta och
skänkta vinster från bl a CasaNova.
TACK till alla i styrelsen och övriga som jobbat med att genomföra kvällen.
Måste även denna gång få delge er delar av Berits sammanfattning om mode:
Enkelhet är grunden till all sann elegans – Den bästa färgen är den som just DU är fin i.
Mode förändras men stil kvarstår – Modet är skapat för att sedan bli omodernt.
(Yttranden av Cocco Chanel).
Medlemsnytt:
Vi hälsar Ingrid Sandberg välkommen tillbaka som medlem i Damklubben.
Adress: Ljuragatan 4A, 603 49 Norrköping. Mobil: 070-625 91 73
Marita Edlunds mobil nr är: 070-579 17 64 (=fel i medlemslistan)
Komplettera tidigare utsänt medlemsregister.

Damklubbens våravslutning den 16 maj
Vi träffas på Norrköpings Konstmuseum kl 11,30, där vi kl 11,45 går en guidad tur
och ser utställningen ”I nytt ljus” av den bortglömda, svenska konstnären
Greta Knutson Tzara (1899-1983). Greta Knutsson hade ett långt och spännande liv i
Frankrike. Hennes konst är rikligt representerad med teckning, måleri och skulptur.
Entré för Damklubbens medlemmar 40 kr/pp. Damklubben bjuder på kostnaden för
guidningen. Efter guidningen planeras för en gemensam lunch. Mer info kommer senare.
================================================================================
Vi i styrelsen önskar er alla en

GOD och GLAD PÅSK

gm ordförande Kerstin Exius
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