Odd Fellow-Logen Nr 117 Gustaf V Damklubb ”Dagen-efter-info”
Säsongsavslutning med utflykt onsdag 21 maj
2014 till Vätterns norra skärgård.
44 damer inkl några väninnor hoppade på Kanalbuss i
strålande sol vid Teatergatan kl 0730 för sedvanlig
vårutflykt.
Denna gång mot Vätterns
norra skärgård och första
anhalt var vid Vreta klosters
kyrka för lite morgonfika.
Därefter till Kornettgården.
Ett privat museum, som
består av uppbyggda miljöer från svunna tider. Samlingen
består av tusentals bruksföremål från slutet av 1800-talet
fram till 1950- och 60-talen. Många föremål som var
igenkännande och gav oss alla minnen att återuppleva.

Undertecknad har framställt ett sk
”Festogram/Telegram” som styrelsen godkänt och
som fortsättningsvis kommer att skickas ut till alla
vid högtidsdagarna. Känns mer personligt än köpta
kort. Styrelsen hoppas det kommer att
uppskattas!
Höstens program och datum
4 sept Kräftor/räkor/paj
2 okt Ej klart
6 nov Ej klart
4 dec Julbord
Höstens program är inte helt klart ännu, några
pusselbitar återstår men notera datumen så du
har det klart i kalendern. Vi återkommer så fort
allt blir färdigt.

Färden gick sedan vidare till ”Butiken Stjernsund” där det
idag produceras ägg och säljer egna samt närproducerade
varor på gården.
Kl 1200 var vi hungriga och såg fram emot en härlig
lunchbuffé på Stjernsunds slottscafé.
Därefter var det dags för guidad tur genom Stjernsunds
slott, en av 1800-talets bäst bevarade byggnader och
interiörer.

Möte mellan Herrlogen och Damklubben hölls
28 april. ÖM Anders Österlund och ExÖM BengtOve Jonsson samt från Damklubben Kerstin Exius
och Solweig Andersson träffades. Det var ett
första möte för att stärka banden mellan
Herrlogen och Damklubben. Tanken är att möten
skall ske en gång per termin. Bland annat
diskuterades:
 Ljudanläggningen i Bankettsalen –
önskemål om en bra manual framfördes.
 När info om hjärtstarter/brandinfo hålls –
att även damklubben får information.
Nästa möte blir till hösten.

Avfärd till Askersund och besök på Venus Choklad, där man
gör handgjorda kvalitetspraliner. Vi bjöds på smakprov och
fick möjlighet att köpa med godsaker hem. Liten stunds
strövtåg på egen hand i Askersund hann vi också med.
Hemfärden avslutades med bussfika vid Stora
Hammarsundet.

Webbmaster Bengt-Ove Jonsson
Lägger även in Damklubbens informationer på
webbsidan. Gå in och läs på
www.oddfellowlogen117.org Damklubben har en
egen ”flik” där.

Strålande sol hela dagen – kanske något stressig på
förmiddagen – men trots det flöt allt på planenligt.
Spargrisen var med på utflykten och inbringade 370 kr.

****
Tack till Tommy och Lisbeth
För vårens goda menyer, vi önskar Er en skön
sommar.
****
Sommaren innebär, tid för omtanke,
Sol, bad och en bra bok.

Våra värdinnor försåg alla resenärerna med lite
”hälsodryck” under bussfärden.
Varmt tack till våra värdinnor för den gångna våren. De är
alltid måna om oss alla och gör det trivsamt och mysigt på
våra sammankomster.
Medlemsvård – Uppvaktningar
19 juli, Karin Linderhjelm, 80 år
11 aug, Els-Marie Jonsson, 70 år
14 aug, Ingrid Rastland, 90 år
26 aug, Berit Löfgren, 75 år
08 sept, Barbro Röken, 70 år
Solweig Andersson, ordförande.
011-594 02, 0709-62 88 37.
soan_97@hotmail.com

Styrelsen tillönskar ALLA Damer en
riktigt skön sommar – vi ses igen 4 september.
”Det vi verkligen vill, tar vi oss tid till”
ön
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