
Vi har roligt i damklubben! 

Den 2.S ,eptember 19.SG triiHades ABK 02mklubb försu gilngen, var. 
vid högsr denu.mma bildadH. Det ur t1l an1al infrCSW:r:1.de prim· 

pinglor, som rycket det skulle ,.,... crievlig1 om klubbens cbmtt skulle 
kunna H 1riU1> litn för sjg ,p1ha och ha lirtt trevligt i\•tn p1 lin1em. 
1>1 förWk beslöc $CX damer au vid surströrnming.st riHen i augusri kom· 
111.a m«I en liten övcrra,kning. Milt under 1)Sg1ende dan.s uppenbarade 
~ig en underlig1 .:m,kap, som bl:md.adr sig i leken. M:okcnde 1ill oigen· 
kinntighe1 var de1 dc:s.sa damer w1n rick hel .. det ÖHig.1 ~lb.kaptr au 
Hid;1sig :iiv skniu. 

Dtr \'isade ~ig '>'id nirm:ue ~kirskldande uc den ll"lilige genllem:mnen 
i hög hatt v.ar Aina llerg. den förföri)k,1 bulahulabön.in Mary Eklöw, 
en hrrre i frack E, ter 1:roruhohz. 1:s1er Joh:tfl)MJll dolde<; i ~kepnad IV 



t'n nobt'I grt'Yinna, :ltföljd av Pippi Ungs1rump, Vera Sört'nsson. Si:.t i 
raden kom Marianne Thunholm :.om en kul pajas. Dtt fick loY au b l i 
tll d.1 capo pi iÖndagw, ... :ar,id oulig,. luin1t'ror surr .. dt'. Dl annon~· 
radc d.imcrna, m dt' rlinkrc bilda A6K d;amklubb och börj.1dt' au "n.1 
mcdlemm . .r. Medlemsancalct sirg raskt 1ill c:a 2~ il .• iOf11 triffu: t'R 
glng i mlnaden fr:ln w-ptt'mlwr 1ill maj min.id. I början cink tt de llesu 
inom AOK an dtc kommtr aldrig 1111 hilla. Vira kap1cner Hf nog dt' 
i.om tlhh1dt' me~I. om de1 nu inte '"r fr-lgJ 0 111 r:idsb :m 'i ,;,kulle lagga 
0.1.s i för mycket. 

Det lur nu gl111 fem lr od 1 'i hoppa~ att , .j har kunnat gt prov p:l 
vad \•:lr dam klubb .1.ysslar mt'd , Vi har 'id :ln.fhuo:rna anordna t tombol.a 
med vi1htCr, >Om illla damermt har .1.kli11kt. 11ör 1ombolapt'ngarn~ h.1 r ,j 
,;,ed.in .1.kä11k1 ABK möblirr, lamporm. m. för all pryd11 upp i ldubbhu,;,tt 
pl l.ju.1.terö. I b rJ midw111m.1r,.(wncn lundt ,j ö'trl.inma en 'anJ. 



ringspri\ i form n eu ttnn~cop. f>ri~t Ur g:ilb föhU gfogtn pl juhi· 
ltum\fa\ I ingen. 

Vi har ucksJ rolig1 p1 dra mö1tn och der 'trkar intt wm om ,--;uLen 
\lider tlltr 'ind aukricktr d.11nern;,1 frin au Sillmbs. Om .snöo liggtr i 
hög;i drhor och k)lan bitH i 11:.h1ippto. J. \ f'I all:.11 :\Il dtt är dW"o v.ir-
mut i lr:JubbhuKt. Kafftpaml;Hl sprider en h~rlig doh ling ,;;,g, m.it· 
schallt r och IC'v-.inde ljus sprider ) itt lju~ O(h de för dagem mi>u~ ut~d.1 
\'ärdinnorna Örl)kar a ll11 \•älkomn,1, Av)lu rningcn i m aj mln;id fir;,i~ all· 
cid mc:d n~fot e~m& roligt och .. fo~rli~~· Vi hoppas b~ra ;111 denna ' '1lr 
damk lubb ( r be~fi och ,·erk;i for AIJK. i\ lmiJJllHt' 'l"hullhQ/,,, 
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