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Broder!
Sa har oundg~ngt gen hosten Ater omfamnat oss i sift morgondis och marker.
Och med delta ett bkat behov av att uppleva den v~irme och gemenskap som var
verksamhet bjudgr. Hostterminen bestar
av ett mycket varierat program, der f~ittsamma pratkvfilfar bytes rnot hdgtids=
aktiviteter, sarn p~minner om att verksamheten heta tiden utveckfas och an=
passas efter nutidens behov.
Just nu p~gar nomineringen infor valet
av de nya arnbetsman,som ska leda
logen de kommande tv~ aren. Det ar en
viktig process som ftirhoppningsvis ska
leda fram till "ratt man pa raft plats". Du
som har for aysikt att foresla intrfidessokanden till logen erinras om v~r vanafton den 25 oktober d~ en fordjupad
information om Orden och var loge erbjuds nfor stallnngstagandet om en ansokan om medtemskap. Som blvande
fadder far Du ocksa da reda pa fadderskapets positive grund och ansvar for
en god vans utveckling som medmanniska, Forslag om inbjudan till vanaftonen meddelar Du tilt mig senast
mandag den 18!10.
Damklubbens 50-arsjubileum den 20 novemberfirer vara darner gemensamt
med oss broder under hogtidliga former
i save! loge- som bankettsal. Hogtid och
gemytlighet kommer att pragla denna
novemberkv~ll, som vfil g vetvis sedan
ar inbokad i Din ptaneringskalender?!
Boka dessutom sedan nu in lordagen
den 11 december kl 15 for vas vackra
och "traditionella" adventshogtid i C3stra
Stenby kyrka ute p~ Vikbotandet.
Broderligen i V K & S
Hans-Goren Sawar

Torsda~ 14 oktober kl 19:00
Qrdinarie foredragningslista
Rec III
I bankettsalen: Festmaltid'
KiadseI mock kostym, v t skjorta, gra slips

Freda Z5 oktober kl 19.00
LAGRET NR 15 STEGEBORG
Foredrag av areas FN-st pendiat
Instr. GRG
Kladsel: mork kostym, vit skjorta, gra slips

Torsda~ 21 oktaber kl 15.00
SENIORKLUBBEN
Gemytlig samvaro
Anm.till. brr Bertit Otovsson (011-33 53.66)
eller dike Wennerblad (011-63512}

Torsda~ 28 oktober kl 19.00
Ordinarie faredragningslista
Sista deg for anmalan av intradessokanden
I ktubben: Pratkvall
Kladsel: vardad (kavaj slips} `

VI HYLLAR
Sjorn Stengard
27/10
(Uppvaktning — kontakta Olt

60 ar

VI TACKAR
brr Peter Neuman,Svnsam Optiker Neuman
och Tommv Linderholm,Kontorsbutiken som
tillsammans finansierar distributonen av detta
nummer av BrodersNytt.
Informationsutskottet

Vad handed
Torsda~en 9 september
kunde br OM Hans-Goran Sawar halsa 43 brr varav en grit, br Evert Lundkvist fran loge
nr IQ Viktor Rydberg Stockholm -men sedan manga ar boende i Norrkoping, valkomna.
(Det skulle vary trevligt om br Evert valjer att bti medlem i var loge!)
Parentation holis over var bortgangne broder Gote Olander. Br OM informerade om
Barnens fir, barnfonden och den nalle som (inns att kapa och ears avkastning gar till
barnfonden. Jag uppmanar darfor alla broder att kopa nallar till Era barn och barnbarn for
att darmed gara en insats och ge hjalp till barn som ar i behov av vart stod pa Hera satt.
Vidare informerades om var adventshogtid i Ostra Stenby kyrka den 11 december. "Det ar
ands gangen och harmed tradition",fastslog br OM.
I kiubben Fick vi for fdrsta gangen smaka pa nye kocken Mats Svenssons tillredda maltid och
av den. sammanfattande redovisning sQm gjordes till br KM var betyget myeket gott. Under
kaffet kaserade br Anders Gustafson om sitt arbete som inkopsdirektor pa Whirlpool, vilket
innebar att han har fyra kontinenter som arbetsfalt. En verkligt intressant och uppskattad
skildring, som innehotl bade ekonomi, affarskulturer och dramatiska handelser av manga
olika de slag.(En hoj~lnre —reds anni): Nar jag sa smaningom akte hem. summerade jag att
det aterigen varit en trevlig kvall i god "Gustaf V-anda".
Berndt Carlsson
UM

T~rsda~~~ 23 cQ~at~mber
hade 51 brr molt upp for alt hogt dlighalla Veteranernas Afton. Br Kraut-Oskar Hagberg
mottog av br DSS Kjell Sjostrom Ordens jubelveterantecken som Bevis for 50-arigt' medlemsskap i Logen och Orden. Veterantecken utdelades till brr Bengt Carlsson och Uve Hagstrom
som bekraftelse pa degas 25 ar som medlemmar. Brr Bengt och Ove forarade Logen en
vackert braderad kudde att anvandas vid celebra tilifallen. Br PS piacerade omgae~ide nog
grant ut de ovan namnda tecknen pa kudden. Meddetades att videafilmen fran`logens 50arsjubileum nu antligen ar klar och kan bestallas hos br OM.Pris 50:-.
I bankettsalen var del dukat till feat och br KM och hans meclhjalpare sag till alt ingen "fr viltig" strupe var torr under. kvallen. Br DSS holl tal till arets jubel- och veteraner och nybl vne veteranen br Bengt Carlsson tackade pa ett mycket inspirerat salt a veteranernas
vagnar. Br Torsten Loberg berattade,en av s na manga Engstrom-histories och aftonen avstutades med allman forbrodring.
Claes Anell
UMp.t.
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