Vänlogemötet i Sibbo 25 -27 Maj 2019
Vänlogemötet i Sibbo 25 -27 Maj 2019 / Infotillfälle Tisdag 9 April 2019 under Brödramåltiden
Bästa Bröder i Logen Nr 10 Sibbesborg, I år firar vi Vänlogemöte 25 -27 Maj 2019 i Sibbo.
Vi får besök från Sverige och Norge för att fira ett gemensamt veckoslut tillsammans.
Våra Vänloger - 116 Birka (Stockholm, Sverige) och 67 Castrum (Kongsvinger, Norge) besöker
oss för att främja nya bekantskaper med bröder från grannländer.
Vi har under Vänlogemötet ett mycket berikande program att se fram emot och vi önskar deltagande av så många
egna Bröder som möjligt för att främja nya bekantskaper och ha trevligt tillsammans.
Program
Lö 25 Maj 2019
12:30 Lunch tillsammans på Logegården i Broböle
14:15 Logemöte tillsammans med gradgivning i Grad II.
*********************************************
17:00 Busstransoprt från Nickby via Södra Sibbo till Hotell Sofia i Nordsjö
18:00 Fästloge på Hotell Sofia (tillställningen är avec)
19:00 Festbankett på Hotell Sofia (tillställningen är avec)
ca. 24:00 Busstransport samma körväg tillbaka till Nickby
Sö 26 Maj 2019
12.30 Träff på logegården i Broböle för dem som har anmält sig som gästvärd för våra gäster
18:00 Nordisk Afton på logegården med musik, dans, mat och glad samhörighet
Må 27.5.2019
Avsked till våra gäster på morgonen på Hotel Sofia (för de som har tid och möjlighet)
Kostnad för egna Bröder
För alla Bröder med avec att deltaga kostar det förmånliga priset av € 50 / person.
Observera att priset gäller även Damen ni vill bjuda med och gäller allt program under veckoslutet.
**************************************************************
 Speciellt till alla våra yngre Bröder i Logen Nr 10 Sibbesborg!
Info- och diskussionstillfälle vid brödramåltiden efter Logemötet Tisdag 9 April 2019
Vår yngre broder Per-Olof (Pelle) Lindfors berättar hur han upplevde vänlogemötet i Stockholm 2017 under
brödramåltiden den 9.4. Nämnas kan att broder Pelle fick grad I i Stockholm. Pelle önskar få fram sina intryck till
bröder som inte tidigare upplevt ett vänlogemöte Han ser fram emot att få dela sina intryck och minnen till så många
yngre bröder som möjligt. Han svarar även på frågor gällande vänlogeversamheten.
Detta infotillfälle är riktat speciellt till alla våra yngre Bröder i logen.
Välkomna !
Sibbo den 23 Mars 2019,

Vänlogekommiten

