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Kallelse

ÖM-spalten
Bröder!
När solen skiner över oss en dag som
denna och gräset lyser grönt, har man
inte någon känsla av att julmånaden
närmar sig. Stressande tankar infinner
sig dock snart när man tänker på vad
som återstår att göra till jul och att året
snart är till ända. I Odd Fellow-huset
har vi drabbats av vattenskada och
inom logen fick vi för första gången,
tror jag, ställa in vår höstfest med
damer. Tyvärr blev det ingen rec. i invigningsgraden heller. Men livet måste
gå vidare. Hoppet får aldrig lämna oss
även om hopplösheten infinner sig
ibland. Det ljusnar alltid vid horisonten.
Har Du tron blir Din vardag lättare och
livet känns ljusare.
Nu ser vi fram emot decembers logemöten och hoppas att de skall engagera Dig broder och att Du skall känna
glädje och gemenskap. Den glädjen blir
så påtaglig i juletider – eller hur?! Tyvärr är det många som inte får ta del av
den men vi kan alla bidra till att fler blir
delaktiga. Var generös med omtanke
och kärlek. Ta Dig tid och ring den som
saknar Dig, skriv ett brev till den som
behöver Dina tankar och ge den Du
älskar den varma kram hon länge
längtat efter – en kram som av olika
omständigheter uteblivit. Varje god
gärning blir till välsignelse även om den
synes ringa.
Välkomna till december månads gemenskap med bl.a. julhögtid på
självaste luciakvällen.
Broderligen i V K & S
Berndt Carlsson

Torsdag 13 december kl 18.30 (obs
tiden)
Ordinarie föredragningslista
Julhögtid
I klubben; Brödramåltid och julauktion
Meny; Julbord
Klädsel: vårdad

Lördag 15 december
Kl 14.30
Avkortat sammanträde
Boglinatorpet, Östra Stenby, Vikbolandet

Kl 15.00
ADVENTHÖGTID
med damer, anhöriga och goda vänner
i Östra Stenby kyrka, Vikbolandet
Därefter ”Kura Skymning”
i Östra Stenby Bygdegård.
Obligatorisk anmälan till br KM
senast måndag 10/12.
Läs bifogade inbjudan!

Fredag 21 december kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
PG
DN:s förslag budget och årsavgift 2002
Julhögtid
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips

VI HYLLAR
10/12
br Sven-Åke Hansson
60 år
21/12
br Bernt Schneider
50 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM/UM)

VI TACKAR
brr Leif Ahlqvist, Elmontören och Bo
Thuresson, BT:s Byggtjänst, som tillsammans
finansierar distributionen av detta nummer av
BrodersNytt.
Informationsutskottet

Vad hände?
Torsdagen 8 november
Trots att vi drabbats av vattenskada i bankettsalen och delar av vinterträdgården hade 46
brr valt att tillbringa några timmar tillsammans i broderlig vänskap och trivsam gemenskap.
Br ÖM kunde nu hälsa br Hans Wärn välkommen som logemedlem. Meddelades att br
Jörgen Andersson är sjuk. Br ÖM utnämnde br Sören Andersson till sjukutskott. Uppdrogs
åt br PS att kalla tidigare balloterad Anders Nordenö till rec INV. Br Kent Trygg erhöll
avgångsbrev. Från Storlogen meddelas att lägerringen numera beställs genom Lägret samt
att storlogeavgiften är oförändrad för nästa år. Efter stor diskussion kunde logen föreslå att
medlemsavgiften för år 2002 bör bli 89:- /månad (267:- / kvartal eller 1.068:- / år). Beslut
skall enligt stadgarna tas vid nästa sammanträde. Br redaktör Olle Linderhjelm uppmanade
de brr som har E-post och ännu inte meddelat detta att göra sålunda snarast och som br O
avslutade han med att spela ”I left my heart in San Fransisco”.
Därefter begav vi oss ner till temporära ”Lilla Bankettsalen” (f.d. möbelaffären) där br KM
hade dukat upp god husmanskost (riktigt läckra Lisbethianska kåldolmar – red:s anm). Br
Hans Wärn kåserade om sina år i Tyskland dels som försvarsattaché och dels som ansvarig
för den svenska delen av Världsutställningen i Hannover.

Torsdagen 22 november
Logen inleddes med en tyst minut för vår avlidne br och hedersorganist Nils Narby.
Parentation hålls 13 december (vårdad klädsel – ej mörk kostym). Tyvärr fick vi ställa in rec
INV då vår recipiend tvingats anmäla förhinder. Men – br ÖM kunde dessbättre hälsa br
Björn Edstav från loge nr 65 Stockholm välkommen som logemedlem. Logen beslutade; att
överföra 10.000 kr från Välgörenhetsfonden till Hörselfonden, att dela ut 2.500 kr till en 36årig studerande ur denna fond, att fastställa medlemsavgiften för 2002 enligt logeförslaget
föregående sammanträde. Br UM redogjorde för några programändringar; julbordet
kommer att avnjutas i ”Lilla Bankettsalen” med efterföljande julauktion i f.d. Pantbankens
lokaler. Adventshögtiden sker programenligt i Östra Stenby den 15 december. Barnjulfesten
flyttas från 13/1 till lördagen den 12 januari. Plats ”Bingolokalen” vid Krogen Charlie.
Däremot kommer vår loge inte att vara engagerad eller delta i den av de övriga logerna
arrangerade julfesten den 15/12 på kvällen.
I ”Lilla Bankettsalen” (festligt namn – red:s anm) intogs en ljuvlig fisk och till det efterföljande kaffet överraskade br KM med att bjuda på avec med medel ur vår Kruka ”Tredje
Supen” (bra initiativ, eller hur br Evert? – red:s anm). Kvällen avslutades med att br Torsten
Loberg berättade en sann (nåja?!) historia från sin barndom.
Claes Anell
UM
PRESS-STOPP: Vår f.d. br Jan Stening har valts till UM i loge nr 10 Viktor Rydberg!

Speaker´s Corner
ALLA VI ÖSTRA STENBY-BOR
som är engagerade i logens traditionsrika adventshögtid hoppas på en stor uppslutning från Er
logebröder med gäster. Varmt välkomna hälsar
brr Owe Axelsson och Olle Linderhjelm
ADRESSÄNDRINGAR
Br Bengt-Ove Jonsson - nytt tel; arb 011-440 36 02, nytt mobil 0739-44 57 52. Br Hans-Göran Säwar
- nytt mobil; 0730-20 26 34. Br Tage Skullman - ny adress; Dragsgatan 11 B, 60219 Norrköping.
Matrikelutskottet
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