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Kallelse

ÖM-spalten
Bröder!
Trots att gräset fortfarande växer och
lyser grönt så närmar vi oss advents
och julens högtider med väldig fart. Tyvärr kommer väl farten att öka ju närmare jul vi kommer då det är så mycket,
som skall hinnas med under dessa
dagar. Att mana till lugn och eftertanke
är ett måste men hur fungerar det i den
stressiga verklighet som vi lever i?
Efter att återigen ha fått uppleva en invigningsgrad stärks jag av att få höra
de ord och sanningar, som vi som Odd
Fellows skall försöka leva efter och
som gör livet lite ljusare, inte minst en
regnig novemberdag som denna. Min
förhoppning är att besöken i logen ger
Er bröder kraft att orka med vardagslivets mödor.
Till jullogen hoppas jag därför att så
många som möjligt av Er bröder –
minst hundra - kommer för att träffas
och umgås och också för att bidra med
en gåva eller slant till julinsamlingen
vid den traditionella julauktionen. Jag
hoppas också på att minst hundra
bröder plus nära och kära, två dagar
senare, kommer till vår fina Adventshögtid och ”Kura Skymning” i ett förhoppningsvis snöklätt Östra Stenby ute
på det vackra Vikbolandet, där några av
logens bröder bor med sina familjer.
Avslutningsvis vill jag och min Catarina
redan nu önska Er bröder och Era nära
anhöriga en riktigt God Jul i Vänskapens, Kärlekens och Sanningens tecken.
Broderligen i V K & S
Berndt Carlsson

Torsdag14 december kl 18.30 (obs tiden)
Ordinarie föredragningslista
Julhögtid
Brödramåltid
I klubben: Julbord och julauktion
Klädsel: vårdad (kavaj och slips)

Fredag 15 december kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
PG
DN:s förslag budget och årsavgift 2001
Julhögtid
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips

Lördag 16 december
Kl 14.30
Avkortat sammanträde
Boglinatorpet, Östra Stenby, Vikbolandet

Kl 15.00
ADVENTHÖGTID
med damer, anhöriga och goda vänner
i Östra Stenby kyrka, Vikbolandet
Därefter ”Kura Skymning”
i Östra Stenby Bygdegård.
Obligatorisk anmälan till br KM
senast måndag 11/12.
Läs bifogade inbjudan!
Kom ihåg logens Barnjulfest sönd 14 januari.
Inbjudan i nästa nummer av BrodersNytt.

VI TACKAR
brr Leif Ahlqvist, Elmontören och Thomas
Söderholm, Excelsior Kem. Tekn., som tillsammans finansierar distributionen av detta
nummer av BrodersNytt.
Informationsutskottet

Vad hände?
Torsdagen 9 november
38 brr hade slutit upp för att vara med om en afton arrangerad av våra ”yngre” brr Nils
Gunnar Ellnemark, Mikael Hagdahl och Berndt Schneider. I logesalen balloterades fyra
främlingar att tillsammans med en tidigare balloterad sökande kallas till rec INV. Br StRepr
Owe Axelsson höll föredrag om fadderns uppgifter och br Nils-Gunnar Nilsson nominerades
som blivande StRepr. Br Jan Lundström föredrog budgeten och uppmanade bröderna att
komma med synpunkter till nästa sammanträde.
I klubben hade våra yngre brr dukat till en något annorlunda sittning. Brr Harry Andersson,
Nils Borin, Gunnar Folkeman, Anders Jacobson och Jan Lundström firade sina 20 år i logen
genom att återuppta en gammal god Gustaf V-sed – att bjuda övriga brr på vinet till maten.
Vid den efterföljande tävlingen visade lag ”Lancelot” Lundström sin klass och vann en
överlägsen seger. En mycket lyckad kväll. Stort tack till våra ”yngre”!

Torsdagen 23 november
Till kvällens rec INV hade 48 brr infunnit sig för att välkomna Curt Conradsson, Lennart
Eriksson, Nils Fremred, Leif Pettersson och Anders Rappestad vid en som vanligt fascinerande gradgivning av vårt ceremoniel. Br Nils-Gunnar Nilsson blev vald som logens StRepr
för perioden 2001-2004. Br Anders Jacobson meddelade att samtliga i GEU uttalat sin
uppskattning med Charlies. En lång diskussion ang förslaget om budget 2001 avslutades med
att medlemsavgiften fastställdes till 936:- d.v.s. 78:- per månad. De resterande avsnitten av
budgeten avhandlas och beslutas vid nästa sammanträde.
I bankettsalen var borden festligt dukade och som vanligt inleddes brödramåltiden med
nationalsång och hyllning till vördad Konung och ärat Fosterland. (Varför hyllar vi aldrig vår
älskade Drottning? – red´s undran). Br ÖM hälsade alla hjärtligt välkomna till bords och
vände sig speciellt till dagens recipiender och till br CM och hans medhjälpare. Br UM höll
den traditionella informationen till de nyinvigda bröderna och br Nils Fremred recipiendernas tack. Br Harald Svanberg hyllade br ÖM med, som alltid, uppskattad limerick och
kvällen avrundades med att vi sjöng vår logesång.

Lördagen 25 november
gick årets höstfest av stapeln med 65 gäster, som lät sig väl smaka av god mat och gott vin.
Bibbi Hahne avtackades efter 10 år som Damklubbens ordförande och hon höll samma charmanta tal till mannen, som hon höll just för 10 år sedan. Många lyckliggjordes av de vinster
som delades ut (bl.a. de fina blomstergrupperna) och sedan fortsatte dansen till Janne Frisks
orkester till långt fram på småtimmarna.
Claes Anell
UM

Speaker´s Corner
MÅLTIDSANMÄLAN
Vi vill påminna om att br KM behöver få in måltidsanmälan / avanmälan SENAST KL 12.00 DAGEN
FÖRE LOGEKVÄLL!
Klubbstyrelsen
MEDLEMSAVGIFT 2001
Bifogat får Du inbetalningskort för den beslutade årsavgiften. Du kan välja att betala hela avgiften –
936:- på en gång (vilket förbättrar logens likviditet) eller kvartal – 234:- eller månad – 78:-.
PS
BRODERS-NYTT “SJÖSATTES” 1996
Det här numret, som avslutar år 2000, är det 49:e i ordningen och skickas ut bl.a. till 75 (sjuttiofem)
e-postbrr! Vilket sparar i porto sisådär 3.750:- per år! God Jul tillönskar
Red

