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Kallelse

OM-spalten

Torsda~ 9 december kl 18.30(obs tiden)

Det ar n~stan ofattbart att vi redan Hatt
fram till stutet pa aret oeh endast har
v~rt julfirande kvar pa prograrnrnet
finnan det ~r tid att stiga in i ett nytt
millenium Advents forsta tjus har tants
och lyser upp vintermorkret. Annu fler
Ijus oeh stamningsfulla upplevetser ser
vi fram emot dels pa v~r ordinari~ julhagtd den nionde december dels vid
vart adventshogtid i Ostra Stenby kyrka
och bygdegard ett par dac~ar senare.
Vd dessa arrangemang forvantar jag
mig hogsta t~nkbara deitagande av Er
broiler.
Mangy logebrbder, damklubben, ~stra
Stenby Diakonikrets med flera Ifigger
Her s~or moda for att skapa hogtid och
stamning vid dessa tilifalfen. Jag vilf
passa pa att i forv~g rikta ett varmt tack
till Er alts.

Luciatabla
Ordinarie foredragningslsta
JuIhogtid
I klubben: Julbord och .Tulauktion
Kladsel: vard'ad (kavaj och slips}
Lds bifogade auktons-gavo-vddjan

Lordag 11 december
KL 14.30
Avkortat sarrtrnantrade
Boglinatorpet, Ostia Stenby, Vikbalandet
KL 15.0 ADV~NTH~GTID
mec~ t amer anhoriga och gods wanner
Ostia Stenby Kyrka.
Darefter Adventsgemenskap
i ()stra Stenby Bygdegard.
Obtigatorsk anmaIan till br KM
senast mandag 6/12.
Las bifogade inbjudan!

Freda 17 december kl 19.00
Avslutningsvis will jig tilfonska ally
mina broiler och Era anhorga en riktigt
God jul och ett Gott Nytt ~►r!
Broderligen i VKS
Nans-Govan Sawar

LAGRET NR 15'STEGEBORG

PG
DN:s fdrslag budget och arsavgift 2000
Juthogtid
Klaasel: mock kostym, wit skjorta, gra slips

Kom ihag logens Barnjulfest sandagen den 9/1.
fnbjudan i nasty Hummer av BrodersNytt.

VI HYLLAR'
3f1 Chrsfer Thome 60 ar
(Uppvaktning — kontakta Otl~

VI TACKAR
brr Mats Dimell, Dimell In~en~orsbvra och
Owe Axelsson, OAX KQnsulterande Arkitektkontor, som tilisammans finanserar distributionen av detta Hummer av BrodersNytt.
Infornz~tionsutskottet

Vad hande?
Lorda~en 6 november
stod var loge yard for arets minnestund. Det var en valfylld togelokal med inte mindre an 110
personer, som br OM Hans-Doran Sawar kunde halsa vatkomna. Minnesstunden genomfdrdes mycket stamnngsfullt och vackert med sang av syster Violet Sollert orgeimusik av br
011e Linderhjetm och tal av br OM Hans-Doran Sawar.
Efter minnesstunden samlades alia i bankettsalen for kaffe, tarts och rogivande samvaro.

Torsda~en 11 november
Sammantradet inleddes med att br, OM halsade brr valkomna varefter han lat meddela att
br Thorsten Graf~ord lamnat var brodraskara den 3 november saint uppmanade till en
stunds stillhet. Vdare informerade br. UM om Horselfondens ekonomiska staltning.
Darefter efter foljde balloterng varvid tva nya ansokanden godkandes och kamer att
kallas till rec. INV den 25 nov.tillsammans med tva tidigare balloterade. Logen beslutade att
medlemsavgiften skall vara oforandrad (880 kr) ar 200U. Br StRepr C?we Azelsson
informerade fran Distriktsnamndens sammantrade b[.a. om Storiogens framtida
organisation, om regalier ach arnbetstecken, om att Barnfonden 990831 hale ett kapital pa
2.412.000 kr, om tankar kring distriktsindelning och semnarieverksamhet och om janttari
manads ambetsmannainstallataner dstriktet saint am Storlagemotet 20UQ. Instr.utskattets
rep.br Uve Hagstrom talade om al~arets utformning och betydeise.
I klubben dar programmet var pratkvall var som vantigt starr►nngen god. Br Km p.t. N-G
Ellnemark gjorde sift Basta far att brr skulle trivas och br Tage Ostlund ordnade ett vinlat~eri. lobo trader gick lycl;t ga hem.. ~ned var sin flasks. ~i var 44 broder denrta kvall,
ganska bra, men jag sal€nade ands manga av Er brr, som irate varit pa logen pa Lange. Var ar
Ni ? Vad gor Ni ?Kam igen! Vi saknar ER.
Berndt Carlsson
UPI

Vad hancle mera? — S`e sid 3!

S eaker`s Corner
VILL DU BYTA UT DfN BtLD?
n~sta upplaga av medlemsmatrikeln alltsa? Kom i sa fail r god tid fore Julfogen. Jag har kameran
med mig. Med'fitm och alts avriga tekniska finesses.
Bengt-Ove Jonsson
DETTA AR SlSTA NUMRET
av BrodersNytt 1999, det sista numret det has arhundradet och det 39:e i ordn ngen sedan starten i
februari 1996. Manus has regefbundet strommat in — numera mest via E-post. Ibland has rodpennan
kommit fram nor mfingden svenska and flodat over.(bland has sidorna irate r~ckt tilt som t.ex. i det
her numret.
Nu tycker jag att vi skall njuta av december, en manad som brukar ga alfdeles far fort. Vi fiinner
kanske rent. av med en klick valsmakande senap pa julskinkan medan vi under muntert samspr~k
spekulerar fiver den annalkande julep.
God Jut tillonskar
Red'
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Vad hande ..... mega~
Lordagen 20 november
Tirade logens Damklubb 50-arsjubileum. Det bleu en mycket lyckad och vardig hogtid,
som inleddes i logesalen dar ordf Bibbi Hahne halsade alla 87 gasterna varmt valkomna.
Br OM Hans-Loran Sawar hotl tal och overlamnade dels en gastbok, skankt av br
Tommy Linderhotm ach Kontorsbutiken, dels en av logen skank~ penninggava att i
Damktubbens namn insattas pa togens barnfond. Inga Eiderstedt reciterade och br
organist 011e Linderhjelm svarade for det musikaliska.
I bankettsalen fortsatte sedan jubileumsfirandet med god mat, mycket trivsam samvaro,
daps och aftonens "hemliga grit" — Yvonne Lundegvist ackompanjerad av Sune Peters
(tysande! —reds anm). Br StRepr Owe Azetsson tackade for maten och tillonskade Damklubben en god framtid med fortsatt gott samarbete med brr. Saga Busch och Thorborg
Stening berattade minnen fran Damklubbens forsta ar. Berit Wibrant holl i sangerna
nar orkestern bleu "stromlos" och Birgitta Anderson bade gjort underbart vackra
blomstergrupper, som lottades ut bland gasterna. Som sagt en Iyckad fest, som lockar
och manar till Hera ..........!
Berndt Carlsson

UM

Torsdagen 25 november
Br OM Hans-Loran Sawar kunde balsa 43 brr valkomna for att forratta invigning av
Christer Gustafsson, Lars Pettersson och Lars Rydberg. I logen genomfdrdes inledningsvis parentation over var bortgangne br och veteran Thorsten Grafford. Br OM
informerade om Jubileumsfonden for horsetframjande atgarder och logen beslutade att
efterhora DN:s mening om eventuelt nyemission av SE-bankens aktier. Logens Damklubb bade firat sift 50-arsjubileum den 20 november oeh Logen bade uppvaktat med
en speciatgjord gastbok. Br Bengt-0ve Jonsson foreslog inkop av eft mediemsregisterprogram for bl.a. utskrift av logens matrikeL Arendet hanskots till DN och Inf.utsk. cned
onskan om snabb behandling fior beslut heist vid pasta sammantrade. Sr CM och bans
medhjalpare genomforde sedan en lysande inv gningsgrad och vi far hoppas aft br Jan
Lundstrom aterkommer aven efter det ban avgatt som CM.
I bankettsalen var det dukat till festmaltid och br Torsten Loberg inledde maltiden med
en kort snapsskal. Till vinet utbringade br tjg ExOM Nils-Gunnar Nilsson en skal for
konungen och fosterlandet oeh var nationalsang tonade ut i den morka vinternatten. Br
OM tackade for en val genomford gradgivning och halsade brr valkomna till bords. Br
UM p.t. bolt det traditionella talet till de nyinvigda brr och br Christer Gustafson hol!
tacktalet. Br OM erholl sin sista limerick av br Harald Svanberg. Avslutningsvis sjongs
logesangen som en fin avrundning pa kvallen.
Claes Anell
UMp.~

