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ÖM-spalten
Bröder!
Vi har kommit till slutet av 2003 och
även min tid som ÖM. Det har varit två
intensiva och stimulerande år och mina
tankar går givetvis till alla de händelser
som inträffat. Några brr har av olika
orsaker lämnat oss och det har varit en
tung uppgift att följa brr på deras sista
vandring. Men vi har också fått många
nya brr i vår krets, vilket jag har att tacka alla faddrar för! Närvaron vid våra
sammankomster har varit hög och den
fina och gemytliga stämningen har också varit en källa till glädje.
För ett par dagar sedan delade jag tillsammans med br Leif Casimir ut en
gåva ur br Lennart Torstenssons fond
till en behövande inom St Johannes församling och den värme och uppskattning som mötte oss är också ett starkt
minne.
Jag vill framföra ett stort och varmt
tack till alla Er brr, som på olika sätt
stöttat och hjälpt mig under mina två år
som ÖM. Jag önskar att Ni alla tillsammans med Era nära och kära kan glädja
Er åt nyårshelgens festligheter och att
vi gemensamt kan se fram emot ett givande och innehållsrikt 2004. Jag vill
också önska de nya ämbetsmännen
lycka till inför Era stundande arbetsuppgifter. Jag skall göra vad jag kan för
att hjälpa och stötta Er.
Jag och min familj vill tillönska Er brr
och Era familjer ett framgångsrikt Gott
Nytt År 2004!
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Claes Anell
--------------------------------------------------------Ett varmt tack, br Claes, för två års gott
samarbete med att fylla denna spalt med
tänkvärd information – i rätt mängd, i rätt tid!
Red

Vad händer?
Söndag 11 januari kl 15.00
BARNJULFEST
Anmälan tel 011-199 535 senast 2/1

Torsdag 15 januari kl 18.30
Ordinarie föredragningslista ÄI
I bankettsalen: Festmåltid
Meny; laxtartar samt snitzel med madeirasås

Fredag 16 januari kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Rec PG, DN berättelse

Onsdagen 21 januari kl 19.00
DAMKLUBBEN
Kvällens gäst: Nisse Boström, P4 Östergötland
Även Damklubbens ”herrar” är varmt
välkomna!!

Torsdag 29 januari kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
I klubben; Brödramåltid
Meny; sprödbakad fiskfilé med remouladsås
Vid kaffet; ”Pratkväll”
PÅMINNELSE
Repetition ÄI – måndag 5 januari kl 17
Förhinder? Meddela CM

VI HYLLAR
5/1
br Anders Jacobson
60 år
12/1
br Leif Ahlqvist
60 år
20/1
br Håkan Warldén
60 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)
VI TACKAR
brr Jan Olsson, Automat Center och Tommy
Linderholm, Gullbergs Kontorscenter, som finansierar distributionen av detta nummer av
BrodersNytt.
Informationsutskottet

Vad hände?
Torsdagen 11 december
gick en av årets höjdpunkter av stapeln, då logen firade sin julhögtid med ett stämningsfullt
program i logesalen, vars ljuspunkt (även i bokstavlig mening) var luciatablån. Årets Lucia
med sina tärnor kom från Waldorfskolan. Ett 90-tal brr hade samlats till årets julhögtid och
vi kunde glädja oss åt flera gäster. Från loge 91 Stångebro i Linköping kom våra f.d. brr
Bengt Ström och Kurt Olsson samt br Gösta Bjur. Br Kurt var dessutom kvällens gästorganist. Från loge 139 Ramunderhäll kom br Christer Thomé.
Efter avslutat logearbete begav sig alla brr till bankettsalen där ett rikt julbord var uppdukat. En fröjd för ögat och en fröjd för magen. Mätta och belåtna fick bröderna tillfälle att inte
bara lätta på svångremmen utan också på plånboken då den sedvanliga julauktionen avhölls.
Många av bröderna hade skänkt stora och generösa gåvor. Den värdefulla behållningen
kommer att gå till välgörande ändamål och det är mycket glädjande. Nu får vi ett par dagar
på oss att smälta den goda julmaten och sedan är det dags att på söndag bege oss ut till Östra
Stenby för en annan av "”Gustaf V-årets” höjdpunkter.

Söndagen 14 december
För sjätte året i rad kunde loge 117 Gustaf V fira adventshögtid i Östra Stenby kyrka. Inledningen bestod av exp.sammanträde i det gamla båtsmansbostället Boglinatorpet, där 28
brr klämde in sig. Uppe i kyrkan mötte fruar, inbjudna brr från både loge 139 Ramunderhäll och loge 104 Bråvalla samt ett antal övriga kyrkobesökare.
Innan den stämningsfulla adventshögtiden började, fick de närvarande möjlighet att mer i
detalj bese den vackra kyrkan, guidade av kyrkvärden Lillemor Laurent och även få en
intressant visning och presentation av den nyligen invigda brudpällen. Karin Linderhjelm
berättade dess spännande historia. Själva högtiden i kyrkan ger oss tillfälle att bromsa upp
mitt i julruschen och för en kort stund samla ihop oss till en stunds inre reflektion och vila.
För många av oss, bl.a. mig personligen, är vår traditionsrika adventshögtid början på julen
och som avslutas med barnjulfesten kring tjugodag Knut. Br ÖM hälsade välkommen, br
CM höll som vanligt en fascinerande adventsbetraktelse, vår vän prosten emeritus Carl Olof
Herrman ledde andakten, Österskärs-kören sjöng så vackert och syster Lena StenhammarDahlgren tjänstgjorde som kantor.
Efter den andliga spisen i kyrkan blev de lekamliga behoven tillgodosedda i bygdegården
med glögg, kaffe och dopp i Diakonikretsens regi. Ordföranden Lillemor Laurent hälsade oss
välkomna. 93 personer, inkluderande inviterade Odd Fellows från loge 139 Ramunderhäll,
Söderköping, deltog i samkvämet. Vi fick se ett mycket speciellt luciatåg, som Lenas Drängar
från Valdemarsvik bjöd på. Lena själv spelade så finstämt på flöjt till syster Kerstin Haapaniemis följsamma pianoackompanjemang. Prosten Carl Olof och vår ÖM gav oss några välbehövliga ord på vägen inför julen och det stundande nya året. När jag vände hemåt i den mörka Vikbolandet-kvällen så kände jag att det var en fin och värdig avslutning på år 2003.
Per Johansson
UM

Speaker´s Corner
ÅRETS JUBILARER
brr Anders Jacobson 60 år 5/1, Leif Ahlqvist 60 år 12/1, Håkan Warldén 60 år 20/1, Sören Andersson
60 år 13/2, Hans Cademan 80 år 3/4, Krister Andersson 60 år 22/4, Bo Nygren 60 år 22/4, Ahti Hietala
60 år 29/4, Håkan Andersson 50 år 7/5, Per-Otto Kyndel 60 år 11/5, Kent Hansson 50 år 12/5, Bo
Eriksson 60 år 3/6, Nils Rendel 70 år 10/6, Åke Rådsten 60 år 10/6, Owe Eriksson 70 år 12/6, Per
Hedström 60 år 26/6, Gunnar Lagerström 60 år 9/8, Kjell Olsson 50 år 28/8, Gösta Hökerberg 90 år
24/10, Bengt-Ove Jonsson 50 år 30/12.
Vi hyllar naturligtvis våra tjugo jubilarer i aktuellt nummer av BrodersNytt. Men notera datumen i
Din almanacka redan nu rekommenderar
red

