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Kallelse

Brader!
Lordag 10 j_anuari kl 1.00
Nu stundar ett nytt ~r - med nya
forvantningar. D~ }ag mart skall
overiamna mit# OM-uppcfrag, vill
jag kort blicka tii{baka.
Det ar naturiigt att man som nyvald och utnamnd ambetsman
gar in for sin uppgift ach vi{I gora
sitt Basta. ~111en att a!!a broder har
stalit upp nar fogen kaliat ar anda
for mig personligen en unik uppleveEse. Vi skali vara tacksamma
far att vi #fir samverka i en (age dar
cunt fornuft och v~rklig broders~,r~~a ra~~r.

BARNJC~LFEST
Anmalan till hr K~1 senast 2ll!

Torsdaa l~ ~januari kt 19.00
Ordinarie foredr3~ningslista
I kl~bhen: Srodramaitid
Pratkvall med latieri
Kladsel: vardad (kavaj, slipsi

Freda, 16~anuari kl 19.00
L.~GRET ~;R 1,STEGEBORG
Rec PG
Dti:s beratte{se
Kladsel: mork kostym, vit skjorta, gra slips

~Iandag 19 ianuari kl 19.40
Det ar ~canske manskligt att tid
och kraft irate ailtid racker till far
att forverkliga al{a iaeer. Det kanns

V.~tiAFTO
med info for tilltankta brr med respektive

darfor mycket angelaget far mig
att till er aila Gustaf V - broder f~
framfora ett varmt tack for helhjartade insat~er ach ett mycket
trivsamt och gctt samarbete. Utan
gilt delta stud bade jag ej kunnat
genomfora mina forplikteiser Bch
!often tiff logen oct~ v~r Orden.

Torsda¢en 22~anuari kl 1,.0O

For mfg persorligen ter sig v~r
loges #ramtid dust nu mycket ljus.
Jag ser narmast fram emot pasta
invigningsgrad d~ alla vs brr fir
uppleva gladjen med nya ~agebrader
och darmed nya bekantskaper.
Till silt onskar jag a11a ~r broder
med farniljer firm mfg och min fiamilj
Ett Riktigt Gott Nytt fir!
Broderiigen i V K & S
Nils-Gunnar Nilsson

SEvI4RKLt;~BBEti
Gemytli;samvaro
:~nmaian till brr Bertii Ofovsson t{)11-33 ~3 b6)
elter eke i~`ennerblad (f}11-h3= l?j

ti~ianda; 26~anuari kl t8.~0
~~.~LD~~ f~CH L~T~.~~I~D:~..~1IBET5~1.~
Rep <~i

Torsda~ 29 ~anuari kl 19.pt)
Ordinarie foredra~ninas~ista

,~ t
i bankettsaIen: Festmalt~d
Kladsel: mark kostvm, vit skjorta, bra slips

VI T.-~CK:~R
br Soren :~ndersson, ti-orrkopinas ~~tenindastri,
som finansierar distrihutionen av c~etta
hummer av Sroders~vtt.
li1fl)f1tIQI11)lISIIIS~Cl)t2~'1

dad hi nde ~
Torsdagen 11 december
Fran ordinarie foredragningslistan noterades att de for arbetsterminen 19981999 tidigare norrunerade ambetsmannen med ersattare enhalli~t valdes av
togen. ,Julhogtiden, en av arets story hojdpunkter i vart Odd Fellow-arbete,
besoktes av 91 brr, som Eck uppleva en mycket stamningsfull Lu~iatabla,
framford av Ljuraskalans orlcesterkIass i ak 7. Hogtiden innehail far avrigt
traditiansentig ju[betraktelse - i ar av br Kaplan Bent Erikson - och vacker
julmusik av br Erik Jakobsson ackompanjerad av hr 011e Linderhjelm.
Det riklia uppdukade julbardet vid den efterfo(jande brodramaltiden kravde
mangy aterbesok och foljdes givetvis av den arliga julauktionen, som genomfordes i mycket hogt tempo med br Benb Carlsson i kanonform sam envaldib
utropare. Auktionen och lotterierna bidrog till en kraftig forstarkning av julinsamlingens konto genom generosa broilers skankta gavar. Denny alldeles
specielia logekvall bleu aven i ar mycket sen och gav oss mangy tillfallen till
kantakter med de broiler, som sallan besoker logen men som sjalvklart rote
missar just var jutloge.
Hans Goran Sdwar Ui~I

Torsdagen 18 december
16 brr moue upp till exp-sammantradet, sam leddes av br OI~I pt Hans-Loran
Sawar. Br Storrerir. Owe Aselsson rapporterade fran distriktsnamndens
sammantrade bl.a. a~,~ nya former for lager. Ocf~ att man eventuellt skall flytta
minneslogen tilt annan tid an Ella HeIgons Dag, da antalet besokare ar tagt. Och
att U~1 skall genam~a en kompetensutveckling under en 6-timmars dag.
Forsakringsfragan anb. logens inventarier diskuterades av brr med Trygb
Hansas representant br Anders Jakobsson. En inventarielista skall upprattas
c~cn ~~arderina SK~fI ske. rran infarmationsutsKattet rapporterade br ~sengt
Carlsson forslaget att utse utskottsmedlemmarna till aiika ansvarsomraden.
Beslots salunda.
Som ayslutnin~ bjod br K:~t pa kaffe och smorbas. Brr onskade varandra en
God Jul och drog hemat - var och en till sitt het~firanc~e.
Berndt Carlsson li1~1 pt

~pe~~er ~S ~Or~~e~
Ett varmt tack
till a11a er sponsorer som med star generositet finansierat distributionen av 1997 ors
BrodersNytt och darmed bidragit till ett positivt ekonomiskt resultat for 1997.
UM

Vadjan
till de brr som kan bidra tilt att sponsra distributionen av 8rodersNytt under 1998. Nar
Du majlighet - kontakta br Bertii Aspdahl, tel 011 -534 04. Tack p~ forhand sager
Red

Inbetalningskort
gallande arsavgift 1998 medfoljer delta Hummer av BradersNytt. Jag emotser med stor
tacksamhet betalning per omgaende - eller i varsta fall "snarast mojligt°!
FS

Ratteise
"Vail hands 27/11" stir att avkastning fran jub.fonden skali disponeras, vilkat ar fel.
Logen har instiftat en fond for bidraq_tili f~jalpmedel at horselskadade, som lever
under ekonomiskt svfira forh~llandens dar logen aysattor initialt 20. 00:-. Allt delta
sker r samverkan med Horcentralen. Initiativtagare till delta och kontaktman med
Horcentralen har varit br Torsten Loberg.
JubiJeumsutskot~ei

