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Kära Vasa syskon!
God fortsättning på det nya året. Nu har vi firat jul och nyår med familj
och vänner och ftirhoppningsvis vilat upp oss så nu ser vi framåt mot ett
nytt Vasa år.
På novembermötet var det så dags ftir "bröderna" i grupp 1 och 3 att stå
flor programmet. Det blev" allsång med quiz". En mycket trevlig kväll med
bröderna. Broder Leif spelade gitarr med bravur och övriga bröder läste
ledtrådar till frågorna. Tror ingen hade alla tio rätt, men vi fick alla pris
ändå. Maten bestod denna kväll av "sillamacka" torskrygg med senapssås.
Mycket gott. Sen blev det en jättegod kaka som broder Stig bakat, men jag
tror syster Ulla skail ha största tacket.
Vårt julmöte var välbesökt trots en del sjukdomsfall, det var ju for§lnings
tider. Vi började mingla med glögg och pepparkakor. Efter logemötet blev
det serverat ett fint och rikligt julbord. Vi blev nog alla mätta och belåtna.
Det blev också allsang under ledning av Br Leif. Många fina julsånger
sjöngs. Det lät faktiskt riktigt bra. Tomtar korh också på besök(tyckte de
var lite lika Br Jan och Br Gunnar). Julklappar delades ut och jag tror alla
blev nöjda. Sy Britt-Marie Rönn och Br Jan Berg hade närvarat vid alla
logemöte under året. De ftirEirades en ros och en trissiott.
Två vasasystrar hade ftidelsedag denna kväll. De blev uppvaktade med
blommor, sång och leverop.
Vinstbordet denna kväll bcstod som vanli gt av fina vinster. Vår DD Br
Rolf hade skänkt många choklad askar.
Kvällen avslutades med att Sy Magdalini liiste julevangeliet. Br Leif sjöng
In my fathers house. Sedan sjöng vi tillsammans Nu tändas tusen juleljus.
Vi önskade varandra en God Jul och Ett Gott Nytt År och avslutade en fin

kväll.
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