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ÖM-spalten
Bröder!
Vi har precis lagt två av årets stora och
fina händelser inom vår loge bakom
oss. Jag tänker dels på vår julhögtid
och dels på adventshögtiden i Östra
Stenby kyrka med ”Kura Skymning” i
Bygdegården efteråt.
Vi står nu inför ett nytt år med allt vad
det innebär. Vår ambition bör vara att
stärka brödrabanden och foga nya
länkar till vår brödrakedja. Vi äldre brr
bör verka för att ledsaga våra nya och
yngre brr in i logegemenskapen och till
att bli flitiga logebesökare. Vi bör också
försöka få de brr, som sällan besöker
logen, att komma oftare.
Det kanske många gånger är så att de
gärna vill komma men tycker att det är
så länge sedan de deltog i en logesammankomst. Man kanske inte kommer
ihåg lösen eller är osäker på hur teckengivningen går till. Vad vi som vana
logebesökare kan göra är att kontakta
dessa sällan besökande brr och erbjuda dem vårt sällskap till logen och
därmed hjälpa dem tillbaka in i vår
brödrakrets igen.
Vi hade glädjen att kunna inviga sju nya
brr vid senaste invigningen. Låt oss ha
detta som utgångspunkt för våra invigningar under 2003 och kommande år.
Ett ypperligt tillfälle för oss att smida
nya länkar i brödrakedjan erbjuds nu i
mars i och med vår ”God Vän”-afton,
som jag härmed redan nu vill propagera
för.
Därmed brr så ses vi nu i januari med
nya friska krafter – eller hur?!
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Per Johansson
ÖM p.t.

Kallelse
Torsdag 9 januari kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
I klubben; Brödramåltid
Meny; Uppgift saknas
Vid kaffet; Pratkväll

Söndag 12 januari kl 15.00
BARNJULFEST
Anmälan tel 011-199 535 senast 2/1
Se bifogade inbjudan

Onsdag 15 januari kl 19.00
DAMKLUBBEN
Kvällens gäst: John Pohlman
Även Damklubbens ”herrar” är varmt
välkomna!!

Torsdag 16 januari kl 15.00
SENIORKLUBBEN
Gemytlig samvaro
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Fredag 17 januari kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
PG, DN:s berättelse, N och V utskott
ÄI HD

Torsdag 23 januari kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
I klubben; Brödramåltid
Meny; Uppgift saknas
Vid kaffet; Vinlotteri

VI TACKAR
brr Tonny Nilsson, Norrköpings Akvarier och
Thomas Söderholm, Excelsior Kem. Tekn.
Fabrik, som tillsammans finansierar distributionen av detta nummer av BrodersNytt
Informationsutskottet

Vad hände?
Torsdagen 12 december
En julloge har avverkats med sedvanlig bravur. Drygt åttio brr hade infunnit sig. Kvällen
inleddes med en stämningsfull luciatablå med elever från Waldorf-skolan och en arbetsloge,
som ramades in av stämningsfull julmusik, framförd av br Organist, julbetraktelse av br
Kaplan och de sedvanliga julhälsningarna.
Därpå följde ett julbord, som hette duga. Jag tror inte att någon av de närvarande bröderna
gick hungriga till sängs den här aftonen. Efter avätet julbord var det inte bara att lätta på
livremmen utan också på svångremmen dvs plånboken. Under mycket gemytliga former och
med glada tillrop från mätta och belåtna brr genomfördes årets julauktion. Man blir imponerad över de gåvor, som bröderna bidrar med. Man blir också imponerad av brödernas
stora generositet då det visade sig att julauktionen inbragte nästan 11.500 kronor.
Avslutningsvis vill jag ge en stor eloge och rikta ett stort tack till kvällens store, härlige
auktionsutropare br Mikael Hagdahl. Du var mästerlig! Du var snabb! Du var rolig! På
samma gång dessutom!!
Per Johansson
UM

Lördagen 14 december
Som ett julkortsmotiv ligger det lilla Boglinatorpet på kyrkslätten nedanför Östra Stenbys
vackra kyrka. 29 brr hade ödmjukt bugande tagit plats i torpet och br ÖM p.t. genomförde
snabbt dagens exp.sammanträde.
Därefter tågade bröderna upp till kyrkan, som varm och vackert upplyst tidigare hade välkomnat anhöriga och gäster. Br Per Johansson hälsade välkommen. Br Gunnar Blomstrand
höll en mycket tänkvärd livsbetraktelse. Prost emeritus Carl Olof Herrman höll andakt. Lisa
Tilling sjöng till br Olle Linderhjelms ackompanjemang på den mäktiga orgeln. Det blev –
för femte året i följd – en mycket ljus och innerlig stämning och en fridfull inledning på
julen. Kollekten på 1.130 kronor gick till Odd Fellows insamling ”Barn till fångar”.
I Bygdegården, mottagna med varm glögg, hälsades vi välkomna av Diakonikretsens ordförande Lillemor Laurent. Det serverades gott hembakat bröd, kaffe och julgotter. Vår vän
Carl-Olof Herrman kåserade om julens högtid, framför allt ur barnets perspektiv. Han berättade om och visade med hjälp av br Pers son Henrik en julklapp – ett förskinn – som han
fått som sexåring. Lisa Tilling sjöng så vackert och br Olle var som vanligt utomordentlig vid
pianot. En fin duo, som vi kunde hört mycket mer av. Br Tage Östlund med assistans av
syskonen Beatrice och Henrik höll ordning på lotterierna. Många gick hem glada med något i
famnen, några med mycket!!
Br Per avslutade med att bl.a. tala om de som har det svårt och lider nöd och att vi kanske
bör besinna oss något i vår konsumtion av mat och julklappar. Han utdelade blommor och
ett varmt tack till alla medverkande, som gjort denna stämningsfulla adventshögtid möjlig.
Harry Andersson
UM p.t.

Speaker´s Corner
ÅRETS JUBILARER
brr Hans Wärn 60 år 9/5, Nils Borin 70 år 10/6, Olle Linderhjelm 70 år 18/7, Peter Neuman 60 år 20/7,
Nils Lindberg 70 år 4/8, Gunnar Jansson, 60 år 4/9, Tage Skullman 70 år 11/12, Björn Lantz 50 år
30/12.
Vi hyllar naturligtvis våra åtta jubilarer i aktuellt nummer av BrodersNytt. Men notera datumen i Din
almanacka redan nu rekommenderar
Red
MATRIKELÄNDRINGAR
br Per Johansson – nytt tel arb: 0151 – 191 54

