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Broder!
S~ befinner vi oss d~ r den tid, d~ vi
tander ijus och giads ~t sno i lagom
mangd for att mildra det grepp vintermorkret och kylan annars omfamnar
oss med. Vert jubileums~r narmar
sig sitt slut. Men aven nar det galler
delta vill vi med Ijus och och hogtid
minnas den dag for ett halv~r sedan,
d~ soten lyste fr~n en klarbi~ himmel
over alla oss jubileumsdeitagare p~
vag till och fr~n Hedvigs kyrka.
Vi ~terupplever hogtiden till visa
delar den 12 december i Ostra
Stenby kyrka med varmande ijus
ooh forhoppningsvis en Vikb~landsmiljo i vinterskrud. Kanske en
borjan p~ en ny Gustaf V - tradition
titisammans med v~r~ nara och
kara?!
Men - tv~ dagar finnan fyiler vi v~ra
logelokaler vid v~r sedvaniiga juihogtid. Den ar ju av tradition alitid
stamningsfuil och fangsiande med
efterfoijande m~itid, dar ingenting
saknas p~ juibordet. Och med jutauktionen, som snabbt tommer
vfira pi~nbocker i en saran brodragemenskap.
Mina broder, kann Er alla varmt
valkomna till dessa jubileumsgets sista logeaktiviteter!
Broderiigen i V K & S
Hans-Goran Sawar
VI HYLLAR
5/1
br Ruben Henrikssor~
7t} ar
(Uppvakt~iing - k~rfitakta aM)
VI TACKAR
br Owe Axelsso~t. OAX K~nsulterasade Arkitektkontor oeh br Esta~a Laurent Estaiz AB
som til[samrr~ans finansierar distribution~n
av detta rummer av BrodersNytt.
Inf'crrmat~n~tsutsk~ttet

1998
Kailelse
Torsdag 10 december kl 18.30
Luciatabla
Ordinarie foredragningslista
Julhogtid
I klubben: Julbord och julauKtion **
Kladsel: vardad (kavaj, slips}

Lordag 12 december kl 14.30
Avkortat sammantrade
Boglinatorpet, O Stenby, Vikbolandet.

KL 15.00 ADVENTSHOGTID
med darner, anhoriga och goda vanner
i Ostra Stenby Kyrka.
Darefter Adventsgemenskap
i Ostra Stenby Bygdegard.
Obligato~-isk anma~~n till i~r KM
senast rnandag 7/12.
Liis bifngade inbjuduri!

Fredag 18 december kl 19.00
LAGRET NR 15 STEGEBORG
PG
DN:s forslag budget och arsavgift 1999
V AM
Julhogtid
Kladsel: mork kostym, vit skjorta, gra slips
** Maltidsarrmdla~z sefiast kl l2!
Korn ihag logens Barnjulfest trettondagsafton.
Inbjudan i pasta nummer av BradersNytt.
DETTA AR SISTA NUMRET
av BrodersNytt 199$. Manus har troget
kommit via faxen,ibland lagom,ibland
for Tanga. Da har rodpennan Kornmit fram.
Tack for alit stud ach alla glad tillrop.
Snart ar det jul. Da ar det dags for Dig att
luta Dig tillbaka och summera ODD-aret
och kanske lasa en god bok - med stillsam,
vacker musik i bakgrunden. Och en klick
valsmakar~de senap pa julskinkan.
God Jul till~inskar
Red

Vad hande?
Torsda en 12 november
Br Olt p.t. Berndt Carlsson halsade ~5 brr vatkomna till sarnnlantradet. Efter
sedvanliga motesforhandlingar vidtog ballotering till tredje logegraden for brr
Nils-Gunnar Eilnemark, ~Iikael Hagdahl, Estan Laurent, Bengt Nordlof,
Thomas Person och Thomas Soderholm. Rec III tiger rum onsdagen den 25
november hos loge 139 Ramunderhall, Soderkoping.
Br K1~1 bade i sedvanlig ordning dukat upp en tacker brodramaltid dar artsoppa och punsch varmde gott i novemberkylan. Kvallen ayslutades med lotteri
varefter nags lyckiiga brr kunde vandra hemat i natten barandes en vacker
fiaska -dock ej undertecknad.
Claw Ar~ell
UN[ p.t.

Onsdagen 25 november
besokte 24 logebrr var dotterloge nr 134 Ramunderhall. Framsta anledningen
till delta var brr Nils-Gunnar Ellnemark, Mikael Hagdahl, Estan Laurent,
Thomas Persson och Thomas Soderholm, som Eck mojligheten att erhalla 3:e
graden tillsammans med ytterligare fem ands Odd Fellow-broiler. Vi Eck vara
med om en mycket stilfull gradgivning och dessutom en trivsam kvall
tillsammans med vara Saierkopingsbroder samt ca tia brr fran loge 204
Bravalla. Vid brodramaltiden holl loge 139:s OM br Lars Vallberg hyllningstal
till var loge och overlamnade till var ONi och loge en ,jubileuxnsgava iform av en
slussport i miniatyr, tillverkad av tra bran en akta gammal slussport.

Torsdagen 26 november
dvs. kvallen efter genomforde vi sjalva logesammantrade med 45 brr narvarande. Br 4M halsade ovan namnda brr valkomna i 3:e Braden och br Mikael
Hagdahl tackade pa sins och ovriga recipienders vagnar. Br OM paminde oss
om att foresla nya sakanden dels till vanafton 2S/1 dels till invigning 25/2, vilket
jag ocksa onskar att ni ovriga brr gor. Br Niikael Hagdahl installerades som ers.
till cm v.m. Brr Lennart Person och Hans Cademan utsags till ord. resp ers.
lagervard. Br Ake. Radsten: redogjorde for dratselnamndens forslag till
medtemsavgift. Beslutades avgiften till 880:- for 1999.
I klubben samlades vi till brodramaltid och trevlig samvaro. Under kaffet
informerade brr Jan Lundstrom och OwQ Karlstrom om hur bl.a. ary och testamenten igod tid bor planeras, viiket sakert gav manga av oss funderingar
gallande var privata framtid. En mycket uppskattad information och en som
vanligt trevlig kvall.
Berndt Carlsson
UM

Speaker"s Corner
INFORMATIONSUTSKOTTET VADJAR!
Med oktobernumret av BrodersNytt fick Du utdrag ur dataregistret gailande mediemsmatrikeln. Vi framforde onskem~let att Du snarast skulls returnera utdraget - aven om
Du inte hails n~gra korrigeringar att meddela. For d~ vet vi aven det! Endast 44 % av
brr har hittills reagerat. Vi vadjar nu darfor att Du (om Du tiiihor de resterande 56
procenten} returnerar utdraget till br PS senast den 12 december. Tack p~ forhand.
Bengt Carlsson

