
 

Fællesskabet får tilført ny energi, når man arbejder sammen! 

Og ih, hvor har der været meget arbejde i søsterfællesskabet her i slutningen 

af november og begyndelsen af december i 2019. 

Mange har ydet en stor indsats – alle kan noget – der er så mange 

kompetencer- så sammen kan vi meget!! 

Man siger, det er en ”sølle” en, der ikke kan finde noget at kritisere – så jeg 

tror, jeg er ved at falde lidt af på den – for umiddelbart var alles fælles indsats 

SÅ FORBILLEDLIG, at det fortjener stor ros og tak. 

Der blevet om fredagen lagt dekorationer på afdøde søstres grave, og de 

fik alle et lille ord med på vejen, og søster Hanne P. gav morgenbuffet 

efterfølgende. 

Der blev fredag og lørdag forberedt julestue – masser af flotte 

dekorationer, kranse, ranker og adventslys blev bundet. Der blev bagt, syltet 

og henkogt (nå, det hedder det vist ikke mere) og håndarbejder, pynt og 

antikviteter blev sat op, så salgsboderne og små konkurrencer var klar præcis 

kl.10 om lørdagen. Cafeen åbnede, og salget gik forrygende. Publikum kom i 

bølger – en aktiv og præsentabel julestue – med masser af kunder. Udvalgets 

planlægning var helt i top. Det forlyder, at overskuddet var pænt. 

Om tirsdagen bød nr. 32 Liljen sine ældre pigevenner velkommen til en 

hyggelig aften. – Mange havde også denne aften opgaver - og masser af 

søsterlige indsatser gjorde, at aftenen blev virkelig vellykket. Modtagelsen, 

julestemningen i logesalen, middagen med vores sædvanlige julebord og 

underholdning af spillemænd med masser af velkendt fællessang faldt i god 

jord. Stemningen var helt perfekt. Arrangementet forløb meget veltilrettelagt 

og gnidningsløst. – Se billederne! 

Jeg mener, det nu er helt bevist, at sammen kan vi meget. Det skal vi huske 

at rose hinanden for og selv være tilfredse med - og vort nytårsfortsæt kunne 

godt være - at blive ved med at være så ”sølle”, at vi ikke kommer med kritik 

af små ubetydelige ting!  

Glædelig jul og festligt nytår – med ønsket om fremgang for alle i 2020. 
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