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BBrrootthheerrss;;  

  

OOuurr  nneewwsslleetttteerr  iiss  oouutt  aa  lliittttllee  eeaarrllyy,,  aass  II  wwaanntteedd  ttoo  ggeett  iinnffoorrmmaattiioonn  oouutt  ttoo  yyoouu  aabboouutt  oouurr  LLooddggee  

HHoolliiddaayy  ppaarrttyy..  

  

YYoouu  aanndd  yyoouurr  ssppeecciiaall  gguueesstt  aarree  iinnvviitteedd  ttoo  oouurr  hhoommee  oonn  SSaattuurrddaayy,,  JJaannuuaarryy  33
rrdd

,,  22001155  ffoorr  aa  HHoolliiddaayy  

ppaarrttyy  ssttaarrttiinngg  aatt  22::0000  pp..mm..    WWee  wwiillll  hhaavvee  tthhee  mmaaiinn  ddiisshh  aanndd  yyoouurr  aarree  iinnvviitteedd  ttoo  bbrriinngg  aa  ddiisshh  ttoo  ppaassss..    

PPlleeaassee  RR..SS..VV..PP..  ttoo  mmee  bbyy  JJaannuuaarryy  22
nndd

,,  22001155  ssoo  wwee  kknnooww  hhooww  mmuucchh  ffoooodd  ttoo  hhaavvee  oonn  hhaanndd..    IIff  yyoouu  

ddeessiirree  ttoo  hhaavvee  aannyy  aadduulltt  bbeevveerraaggeess  pplleeaassee  BB..YY..BB..  

  

CCoonnggrraadduullaattiioonnss  ttoo  oouurr  nneeww  WW..MM..  MMiikkee  HHuuttttoonn  aanndd  oouurr  ootthheerr  ooffffiicceerrss  ooff  oouurr  LLooddggee  aanndd  tthhaannkk  

yyoouu!!    OOuurr  WW..MM..  MMiikkee  HHuuttttoonn  wwiillll  hhaavvee  aa  wwoorrdd  aanndd  iittss  ttrruuee  mmeeaanniinngg  ffoorr  uuss  aatt  eeaacchh  SSttaatteedd  MMeettiinngg??    

HHee  iiss  llooookkiinngg  ffoorrwwaarrdd  ttoo  yyoouurr  iinnppuutt??????  

  

OOnn  SSuunnddaayy,,  JJaannuuaarryy  44
tthh

,,  22001155  oouurr  BBrrootthheerr  aanndd  FFrriieenndd  RRiicckk  LLaaGGuuee  wwiillll  bbee  iinnssttaalllleedd  aass  WW..MM..  ooff  tthhee  

OOssaaggee,,  IIoowwaa  LLooddggee..    IIff  yyoouu  aarree  iinntteerreesstteedd  iinn  ggooiinngg  sseevveerraall  ooff  uuss  wwiillll  bbee  aatttteennddiinngg  aanndd  yyoouu  aarree  

wweellccoommee  ttoo  ccoommee  aalloonngg..  

  

MMoonnddaayy,,  JJaannuuaarryy  1122
tthh

,,  22001155  iiss  oouurr  ffiirrsstt  ssttaatteedd  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  NNeeww  YYeeaarr..    MMaakkee  yyoouurr  NNeeww  YYeeaarr’’ss  

RReessoolluuttiioonn  ttoo  aatttteenndd  LLooddggee  aanndd  lleett  tthhee  lliigghhtt  sshhiinn  uuppoonn  uuss  aallll..    

  

  

OOnn  TTuueessddaayy,,  JJaannuuaarryy  1133
tthh

,,  22001144  tthheerree  wwiillll  bbee  aa  SSeeccrreettaarriieess  CCoonnffeerreennccee  iinn  GGuutttteennbbeerrgg,,  IIoowwaa  ssttaarrttiinngg  

aatt  66::3300  pp..mm..  

  

PPlleeaassee  rreemmeemmbbeerr  yyoouurr  22001155  dduueess  II  hhaavvee  tthheemm  aanndd  yyoouurr  ccaarrddss  aarree  rreeaaddyy..    AAllssoo  iiff  yyoouu  hhaavvee  eemmaaiill  aanndd  

II  ddoo  nnoott  hhaavvee  yyoouurr  eemmaaiill  aaddddrreessss  pplleeaassee  sseenndd  iitt  ttoo  mmee!!  

  

AAss  tthhee  NNeeww  YYeeaarr  iiss  cclloossiinngg  iinn  oonn  uuss  rreeccaallll  TThhoommaass  JJeeffffeerrssoonn  ((PPrreessiiddeenntt  &&  FFrreeeemmaassoonn))  wwoorrddss::  ““AAllll  

ttyyrraannnnyy  nneeeeddss  ttoo  ggaaiinn  aa  ffooootthhoolldd  iiss  ffoorr  ppeeooppllee  ooff  ggoooodd  ccoonnsscciieennccee  iiss  ttoo  rreemmaaiinn  ssiilleenntt””..  

  

  

FFrraatteerrnnaallllyy  yyoouurrss,,  

  

  

TTiimmootthhyy  JJ..  FFeellttoonn,,  SSeeccttaarryy  

GGrreeaatt  LLiigghhttss  LLooddggee  ##118811  


