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

Damklubbens våravslutning den 16 maj.
Vi hade en mycket intressant förmiddag på Norrköpings Konstmuseum guidade av Bonnie
Festlin, som även varit med och byggt upp utställningen. Vi såg konstnären Greta
Knutssons alla verk, målningar, teckningar och skulpturer. Hon var verkligen en
allkonstnär och en intressant person.
Efter besöket på Konstmuseet åt vi gemensamt lunch på Bagarstugans Brasseri och
Bageri – kaffet på maten intogs på den soliga altanen. (Vi var 19 st damer)

Miniskulpturer
Intresserade och koncentrerade
åhörare
Färglatt och vackert

Medlemsnytt: Vi har glädjen att hälsa en ny medlem Monica Nilsson välkommen.
Adress: Nygatan 163 , Mobilnr: 076 306 88 74. Födelsedata: 1951-02-07
Komplettera tidigare utsänt medlemsregister.

Under sommaren och tidig höst grattar vi:
Karin Linderhjelm 85 år den 19 juli - Els-Marie Jonsson 75 år den 11 augusti
Berit Löfgren 80 år den 26 augusti (vill inte ha uppvaktning)
Birgitta Sundgren 91 år den 2 september
Barbro Röken 75 år den 8 september

Så här har vi ”preliminärt” tänkt oss höstens program:
5 sept: KRÄFTSKIVA/SKALDJURSAFTON med alla tillbehör…………. ??
3 okt: Inred personligt –ditt hem är din borg. HEMINREDNING av och med Kristin
Brolinson från s.t.i.l. Inspiration om trender, stil och färger. Väninnor välkomna.
19 okt: HÖSTFESTEN tillsammans med logen – gemensamt arrangemang.
7 nov: KVINNOJOUREN kommer till oss och informerar och presenterar sitt arbete om
bl a våld i nära relationer och våldets konsekvenser mm. (=Spargrisens ändamål)
5 dec: Vår JULFEST med ”stora julbordet”. Julsånger av och med Daniella Ring samt allt
övrigt som brukar höra till vår traditionella julfest.
Mycket mer information kommer i mitten/slutet av augusti. Så håll ögonen öppna!
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Hälsningar gm ordförande Kerstin Exius

så ses vi till höstens klubbaftnar igen.
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