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E3roder!
V~r julg~va har nett sin mattagar~. Det
bl~v fior mig persanligen erg stark upplevetse att ha for~roendet att p~ (ogees
vagnar genamfora uppdraget "att hj~lpa
nocistai(da" p~ cfetta Batt. Deb var
s~~art!
Dena sett aft f~ltgara v~r Ordens bud
ar en handling, yam p~min~er oss or~n
":den av att i skilda ~ammanhang deia
rrted oss till c~em, som lever "med sm~
marginaler° der samhallets ordinarie
skyddsnat irate alltid ear frarx~.
Julen 1998 och vintersolst~ndet her
passerat och dagarna btir successivt
tangre och Ijusare. Med Ijuset f~ljer energi
c~ch utveck!ir~c~sar~bzt6r~n~r.
~►ven om nu foreg~ende jubile~.~rns~r ar
genomfort, fir vi irate satta oss till ro och
Lanka "n!~ liter vi det rulla p~, s~ ordnar
sig nog del mesta". Jag tror dock irate att
n~gon risk for cletfa foreligger.
V~r narmaste uppgift ar v~r traditionella
rnjutfest den 5 januari, clar vi traffas
aaysett vi her egna barn / barnbarn med
oss eller bare barnasinnet med. Vidare
hoppas jag aft vi fir m~naa intresserade,
,m soker in#reds t v~r fogs. Vi her aEla ett
gemensamt ansvar for detta!
1999 ar det v~r damklubbs tur alt fire
50-~►rsjubileum. Dei blir utan tvekan en
hojdpunkt att ~e fram emot. Tid och program
rneddetas senare. Notera ocks~ att det i ~r
ar vfir tur att vara vardloge.
Ett riktigt Gott Nytt Ar till Er a!!a!
Broderligen i V K ~ S
Hans-Goren Sawar

VI HYLLAR
70 ar
22/1 br Ake ~~4~ennerblad
fit) ar
27/l br Class Anetl
(Uppvaktfzirig - kofitakta Qlt2')

Tisda~ 5 ja~~uari kl 1x.00
BARNJULFE57['
Ann~alan till br KM sen~st 2/~1!
Se bif'claade ifrbjuc~aft!

Torsda~ 14 ~aa~uari
(~rdinarie faredragnia~gslista
Srodramaltid
I klubben: Pratkvati
Kladsel: vardad (ka~~aj, slips)

Fredag 15 januari kl 19.00
LAGRET NR 15 STEGEBQ?RG
AI
Kladsel: HD

Tarsdagen 21 januari kl 15.OQ
SENIORKLUBBEN
Gemy~tlig samvaro
Anmatan
till brr Sertil Olovsson (011-33 53 6fi)
0
eller Ake Wennerblad (011-63S 12}

Torsdag 28januari kl 14.00
Ordinarie foredragningslista
Sista deg for anmalan av intradessukanden
Brodramaltid
I klubben: Showtime med
brr Betzgt-Ove Jonssa~t!Tage Ostlutad
Kladset: vardad (kavaj, slips)

VI TACI~AR
brr Tan Eriksson/Curth Sundgren, Ringstad
Bygghandel och Nils-Gunnar Niisson/T'ony
Nilsson, Arken Norrkopings Akvarier,som
tit(sammans finansierar distributianen av
detta nummer av BrodersNytt.
Inf'ormati~~rasutskottet
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Torsda~en ~0 dee~e~~ber
var det logs f~i~• arets jul3uge och att traditionen star sib iiior~~ lo~en E:unde
kanstateras da rote mindre atj 5►3 brr ~~ade infuA~nit sig. ~Jenna afton inleddes
som sib bor med vacker musik ocl~ luciasan~ av Ljuraskc►lans orkestez•kiass. did
sami~aantradet ~odkant~e brt• bt.a. stadgarna till den jubi6eu~r~sf'ond, som ersatter
t~digare finder. Darefter foljde ~~ar jalhogtid dar br organist bj~id pa juln~u~sik,
~?I' k~~}I~11 taste julbetraktelsen, br OM boll tat till lagers bz~r och dar br UM
tackade br O~~T for det gangna aret och o~~erlarnnade en jult~loi~ama.
I bankettsa(en avnjots traditionse~►tibt julens lackerheter. I}et var gott, det var
trevli;t, det var tranbt, det var varmt, det var gemytiigt. Gladjen och sanben
stod host i tak. Under kaffet var det julauktion och lotterier, som med sed~~anlig
braver teddes av br IIenat Carlssr~n och bans tomtenissar. I3et vai• ~nanga bA•r
sore "~,jorde fynd", ity buden irate vai• sa sarskilt hoga. ~uE~tic~nen aeh kvaltezls
kQtiekt inbringade ai~dock 11.972 kro~ior, vilket far arses sazn mycket bra.
I3enna kvall sad jai till znin ~ladje z~~an~;a brr, sore irate bes~~.t Ic~~,en ~~a lanbe.

Jai; bappas fa se dea~z c~ci~ fler "saldan~esokare" mart igen i vas• loge.

Lorda~en 12 decenx~er
bolls exp.sammantrade i Ostra Stenb`~ i narvaro av 22 brr. Vid sammantradet
beslutades att anvanda 4.Otl0 kr ur valgorenhetsfunden dels till en behovande i
S:t Johannes forsamting dels till julblamma till de tre under 1.998 avlidna
brodernas ankor.
Efter sammantradet i det lilta laga Boglinatorpet pa kyrksiatten vandrade brr
uppfor kyrk;anger till Ostra Stenby Kyrka dar anhoriga och vanner vantade.
Vi fick uppleva en mycket vardig adventsh~gtid med meditativ musik av brr
Putte Skold, aitsaxofon och OIIe Linderhjelm orgel. Br(UM halsade vatkommen
uch br kaplan p.t. Bengt Erikss~n bel3~ste Odd Fello~i~s inriktning och anal i sin
mycket tankvarda adventsbetraktelse.
Adventskaffe serverades i b~~gdegarden av ~stra Stenby Diakonikrets till de
drygt 60 gasterna. Br Owe Axelsson berattade om Boglinatorpet, br Lars
Andersson om bygdegarden och Karin Linderhjelm om diakonikretsen. "Kura
Skymning" ayslutade adventsgemenskapen med mer ~~acker musik och
deklamation av brr Gunnar Btomstrand och Nils Narby saint Bibbi Hahne.
Birgitta Andersson bade dekorerat border med julgrupper, som siutiigen
lottades ut. Br OM Hans-Goren Sawar ayslutade med att tacks alga medverkande och dektarerade att jubileurzisaret harmed ~~ar a~tslutat.
Berndt Carlssc~ta
UM

DEN tdYA MATRIKELN AR NU N,4STAt~ KLAR!
Men - dels saknar vi bitder pa ca 50 broder. Dets bar vi fiera biider med datig kvalitet
etier models "ungdamsportratt"! Vi(I Du kolta laget for egen del - kontakta br Bengt
Carlsson, tei 011 - 13 31 56. Dock serest 21~ianuari. Sen sa trycker vi! Vill Du bii omfotograferad sa firms fatograf pa kansliet torsdagarna 14/1 Och 2111 Fran kl 17.30!
lnformationsutskottet
ETT ~1R GAR FORT!
Jag vill tacks ells brr, som jag haft g(adjen att traffa under 1998 -mitt forsta ar sam
KM. Det som giatt mig ar all den vantighet, varme och uppskattning som ni visat. Jag
ar ocksa valdigt glad over att br Nils-Gunnar Ellnemark blivit min ersattare. Vi bar
ambitionen att gore v~ra klubbaftnar trevliga och att lagga in programpunkter vid
tampliga tillfallen. Jag tar tacksamt emot forslag pa delta. Med dessa rader vill jag
tillonska er affa ett Gott Nytt l~r.
Rolf Sundstrom, KM

