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ÖM-spalten

Kallelse
Söndag 9 januari kl 15.00

Bröder!
Under det senaste året har mycket av
vad som skett varit det sista inför
millennieskiftet och ibland känts som
slutet. Så är det ju inte utan det mesta
kommer förhoppningsvis att leva vidare
in i 2000-talet. Men en sak är helt klar;
mitt uppdrag, i egenskap av ÖM och
författare av denna spalt, är fullgjort när
Du broder läser detta.
Inte desto mindre känns en återblick på
vad som hänt under de senaste två
åren vara på sin plats. Tankarna går
naturligtvis till vårt jubileumsfirande
och allt som hörde ihop med det, traditionen (2 år!) med adventshögtid i Östra
Stenby, minneslogen i november, receptionerna, julhögtiderna och mycket,
mycket mera. Närheten med bröderna
och deras familjer vid dagar av högtid
eller sorg, liksom utdelandet av julgåvan till verkligt behövande, känns
stort.
Brödernas höga närvaro vid logesammankomsterna och den öppna, fina och
respektfulla stämningen, som råder såväl i loge- som i bankettsalen, ger också starka minnen.
Med stor ödmjukhet vill jag framföra ett
varmt tack till alla Er bröder för vilka
budordet ”varje god gärning är till välsignelse, även om den syns ringa” är
rättesnöret för att acceptera uppdraget
som sanna Odd Fellows, där vi alla - på
lika villkor – bidrar till Ordens och Logens utveckling.
Till sist tillönskar jag Er mina bröder
och Era närmaste ett

Riktigt Gott Nytt År 2000!
Broderligen i VKS
Hans-Göran Säwar

BARNJULFES T
Anmälan tel 011-199 535, senast 28/12!
Se bifogade inbjudan

Torsdag 13 januari kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
Brödramåltid
I klubben: Bodil Thornell, Damklubben;
”Är Du lika noga med bränslet till Din
kropp som till bilen?”
Klädsel: vårdad (kavaj, slips)

Torsdag 20 januari kl 15.00
S ENIORKLUBBEN
Gemytlig samvaro
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-63512)

Fredag 21 januari kl 19.00
LÄGRET NR 15 S TEGEBORG
PG
DN:s berättelse. Brandövning.
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips

Torsdag 27 januari kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
S ista dag för anmälan av inträdessökande
ÄI
I bankettsalen: Festmåltid
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips
VI HYLLAR
6/2
br Bengt Nordlöv
50 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)
VI TACKAR
brr Jan Aspdahl, Aspdahls Elektriska och
Lennart S egerberg, S egeri Industri, som tillsammans finansierar distributionen av detta
nummer av BrodersNytt.
Informationsutskottet

Vad hände?
Torsdagen 9 december
genomfördes årets sista logesammanträde med som traditionen bjuder luciatablå och julhögtid. Traditionsenligt var också logesalen välfylld, denna gång med 92 brr. För tablån
svarade Ljuraskolans orkesterklass, engagerad av damklubbens Monika Henriksson. Under
sammanträdet beslutades bl.a. att 10.000 kr från julinsamlingen skall tillföras Hörselfonden,
att skänka 3.000 kr till en ensamstående mamma i Östra Eneby församling ur br Lennart
Torstenssons fond samt att godkänna DN:s förslag att för 6.000 kr inköpa medlemsregisterprogram för bl.a. utskrift av logens matrikel.
Vid den efterföljande julhögtiden framfördes musik av br organist Olle Linderhjelm, julbetraktelse av br kaplan Bengt Eriksson samt julhälsningar av brr ÖM Hans-Göran S äwar
och UM Berndt Carlsson.
I klubben avnjöts julens läckerheter. Det var gott, det var trevligt det var varmt och trångt,
det var gemytligt och sången och glädjen stod högt i tak. Under kaffet hölls den traditionella
jjulauktionen med lottförsäljning, som i år tillsammans med kvällens kollekt inbringade hela
14.163 kr (bravo). Utropare var för första gången br Mikael Hagdahl, som skötte klubban
med stor bravur. Ett stort tack till honom och tomte-nisse-brr Archimede Caprari, Jan
Högberg, Anders Jakobsson, Alf Johansson, Bengt-Ove Jonsson och Tage Östlund för deras
fina arbetsinsats under kvällen. Ett stort tack också till brr Rolf S undström och Nils-Gunnar
Ellnemark för deras arbete i klubbmästeriet - under hela det gångna året. Att denna afton
var årets höjdpunkt understryks väl inte minst av det stora antal brr, som var närvarande.
Jag tror att alla gick hem med en mycket trevlig kväll i minnet.

Lördagen 11 december
hölls exp.sammanträde i det gamla Boglinatorpet i Östra S tenby ute på Vikbolandet. 24 brr
hade trängt in sig utmed väggarna under det låga taket i storstugan, där adventsljusen lyste
så vackert på borden. Br ÖM inledde med att pålysa en tyst minut för br Ulf Calmfors, som
avlidit. Dagordningen behandlades i snabb takt vartefter brr promenerade upp till den vackert upplysta Östra S tenby Kyrka, dit damer, anhöriga och goda vänner och kanske tilltänkta
brr redan anslutit sig. Damklubbens Karin Linderhjelm presenterade Diakonikretsens
arbete med ett bårtäcke, som är en rekonstruktion av ett guldskinnstäcke i intarsia-broderi
från 1300-talet, som tidigare funnits i kyrkan.
Den adventshögtid, som sedan följde, innehöll välkomsttal av br ÖM Hans-Göran S äwar,
julpsalmer, adventsbetraktelse av br Bengt Eriksson, andakt av prosten Carl-Olof Herrman,
sång av Lisa Tilling med orgelmusik av br Olle Linderhjelm.
Efter högtiden följde ”Kura S kymning” i bygdegården, där Diakonikretsen serverade glögg
och kaffe med hembakat bröd. S ång av Lisa Tilling ackompanjerad av br Olle, dikter i Våra
Hjärtan av Vikbolandets stora kulturpersonlighet Lambert Andersson, recitation om ”Vår
Underbara Värld” av Karl-Olof Herrman, lottförsäljning på bl.a. blomdekorationer tillverkade av damklubbens Birgitta Andersson innan br ÖM avslutade denna finstämda lördagseftermiddag med ”Nu lämnar vi 1900-talet” samt tackade alla medverkande. Och julesnön började falla så stillsamt och så fridfullt lagom till när vi skulle åka tillbaka in till stan
igen!
Avslutningsvis vill jag önska alla brr och anhöriga en God Jul och ett Gott Nytt År och samtidigt hälsa Er varmt och broderligt välkomna till logesammankomsterna år 2000!
Berndt Carlsson
UM

