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ÖM-spalten
Bröder!

Kallelse
Torsdag 10 februari kl 19.00

Tack brr för det förtroende Ni givit mig
när Ni valt mig till logens ÖM. Det var
en fantastisk känsla att få uppleva installationen omgiven av så många egna
och gästande brr och att få emottaga
tal, gratulationer, tillönskningar och
blommor.

Ordinarie föredragningslista
Ball INV
Redogörelse Brödragåvan, DN:s berättelse
Brödramåltid
I klubben: Br Jan Lundström ger det årliga
rådet om deklarationer och skatter.
Klädsel: vårdad (kavaj, slips)

Nu står en ny spännande arbetsuppgift
framför mig och oss nyinstallerade ämbetsmän då vi skall genomföra vad som
på oss anförtrott är.

Torsdag 17 februari kl 15.00

Det har ju talats och spekulerats så
mycket om det nya millenniet och om
förväntningar man hoppas på skall gå i
uppfyllelse. Odd Fellow bygger ju på
gamla traditioner. Så med stöd av dessa och med Er bröders hjälp är ambitionen att vi skall klara vårt uppdrag i
nutiden.

SENIORKLUBBEN
Gemytlig samvaro
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Fredag 18 februari kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Rec PG
Revisionsutskottets berättelse
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips

Torsdag 24 februari kl 19.00

En önskan är naturligtvis att hälsoläget
skall vara gott bland alla brr så att så
många av oss som möjligt skall kunna
mötas vid våra sammankomster och
där känna gemenskapens glädje.

Ordinarie föredragningslista
Revisionsutskottets berättelse, N 1 DN
Rec INV
I bankettsalen: Festmåltid
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips

En loge behöver hela tiden förnyas och
vid vår rec INV i februari har vi glädjen
att kunna hälsa nya medlemmar välkomna till vår loge. Min förhoppning är
naturligtvis att så många brr som möjligt ställer upp denna kväll för att ta
emot de blivande bröderna.

VI HYLLAR
20/2
br Åke Grahn
22/2
br Martin Hornmark
2/3
br Lars Rydberg
4/3
br Jan Högberg
(Uppvaktning – kontakta ÖM)

Varmt välkomna till vår Odd Fellowgemenskap.
Broderligen i VKS
Berndt Carlsson

60 år
80 år
60 år
60 år

VI TACKAR
brr Jan Eriksson/Curth Sundgren, Ringstad
Bygghandel och Nils-Gunnar Nilsson/Tony
Nilsson, Arken Norrköpings Akvarier, som
tillsammans finansierar distributionen av detta
nummer av BrodersNytt.
Informationsutskottet

Vad hände?
Söndagen 9 januari
2000–talet första sammankomst blev traditionsenligt barnjulfesten. I bästa feststämning
roade sig 51 barn och 74 vuxna hjärtligt under några eftermiddagstimmar. Klubbstyrelsen
med br KM Rolf Sundström i spetsen gjorde allt för att alla skulle trivas. Det bjöds på dans
kring granen, teater, lotterier för små och stora, kaffe, festis, tårta och dans kring granen
ännu en gång. Efter den avslutande dansen uppenbarade sig tomten och alla barnen fick var
sin godispåse. Den höll många av dem så fint i ena handen när de gick hemåt hållande en
förälder i den andra.

Torsdagen 13 januari
hölls årets första logesammanträde i närvaro av 46 brr. Sammanträdet inleddes med parentation över vår bortgångne br Ulf Calmfors. Br ÖM hälsade därefter br Evert Lundkvist
från loge nr 10 Viktor Rydberg välkommen som ny medlem i vår loge. Br StRepr Owe Axelsson berättade om Odd Fellows grundare Thomas Wildey med anledning av dennes årsdag.
Br Tjg ExÖM föreslog att logens stadgar gällande valutskottets storlek ändras. Frågan bordlades för utredning. Br ExHP Karl Ljunge har utsetts att representera oss när loge nr 26
Pirkka, Tammerfors fyller 25 år den 11 mars och han föreslog att logen införskaffar en gåva
att överlämna vid jubiléet.
I klubben avnjöts en god måltid innan det var dags för aftonens gäst Bodil Thornell att under
kaffet informera om vad vi bör äta och dricka och hur vi borde leva för att må bra. Att vi
verkligen mår bra är ju viktigt om vi ska kunna verka som Odd Fellows. Det var säkert
många som med mig tänkte på det när vi drog sig hemåt.
Berndt Carlsson
UM

Vad hände mera? – Se sid 3!

Speaker´s Corner
ÅRETS JUBILARER
brr Christer Thomé 60 år 3/1, Bengt Nordlöf 50 år 6/2, Åke Grahn 60 år 20/2, Martin Hornmark 80 år
22/2, Lars Rydberg 60 år 2/3, Jan Högberg 60 år 4/3, Bertil Olovsson 70 år 9/4, Torsten Loberg 80 år
4/8, Lars Dahlén 60 år 6/8, Tommy Linderholm 50 år 12/9 och Karl Strömberg 80 år 19/11.
Vi hyllar naturligtvis jubilarerna i aktuellt nummer av BrodersNytt. Men notera datumen i Din almanacka redan nu rekommenderar
ÖM
BEHÅLL ALMANACKAN FRAMME - ÄNDRADE SAMMANTRÄDESDAGAR!!
Augustis exp.sammanträde är flyttat från 18/8 till 31/8. Novembers sammanträden är flyttade från
16/11 till 9/11 resp. från 30/11 till 23/11. Noterat?
ÖM
BRÖDRAGÅVAN
Br Ulf Calmfors var inte medlem i Brödragåvan. Gjorda inbetalningar har bokförts som förskott.
Owe Eriksson
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Vad hände ….. mera?
Torsdagen 27 januari
Det märktes redan i vinterträdgården att det var en alldeles särdeles speciell afton.
Sällan har väl så många celebra gäster besökt oss som denna kväll. Där fanns
representanter från lägret nr 15 Stegeborg, från logerna nr 19 Louis de Geer, nr 84
Österskär, nr 104 Bråvalla och nr 138 Norrköpingshus. I logesalen var det förberett för
installation, som genomfördes värdigt och tryggt av br ExSS Dag Wallén som Installator. Han biträddes av br DSS Kjell Sjöström samt våra egna brr Harald Svanberg,
Owe Axelsson, Karl Ljunge och Martin Hornmark.
Installationen inleddes med att br Dag Wallén avtackade avgående tjg. ExÖM NilsGunnar Nilsson. Därefter installerades br ÖM Hans-Göran Säwar som logens tjg.
ExÖM varpå alla övriga valda och utnämnda ämbetsmän installerades. Br Installator
framförde ett varmt tack till de avgående ämbetsmännen Per Johansson, Lars Löfgren
och Jan Lundström och dessa ikläddes respektive exregalier. Installationsakten avslutades med att logens organist br Olle Linderhjelm spelade Duke Ellingtons ”In A
Sentimental Mood” bl. a. som en hyllning till de avgående ämbetsmännen.
Därefter var det dags för sedvanlig fotografering innan br KM kallade till festmåltid i
bankettsalen där vi möttes av en glad överraskning – sex vackra damer från Damklubben! Som på ett mycket proffsigt sätt svarade för serveringen. Ett varmt tack till
Catharina Carlsson, Gunilla Ellnemark, Els-Marie Jonsson, Elsy Sundström, Berit
Wibrant och Birgitta Östlund. (Ni får gärna göra om det!!)
Br Torsten Loberg inledde traditionsenligt med en Engströmare innan första snapsen
tilläts att inmundigas. Br ExÖM Hans-Göran Säwar utbringade sedvanlig hyllning till
konungahus och fädernesland. Br ÖM Berndt Carlsson hälsade så alla välkomna till
bords. Br UM Claes Anell önskade br Berndt lycka till och lovade honom ett helhjärtat
stöd från sig själv och samtliga logebröder. Br KM Nils-Gunnar Ellnemark ikläddes den
av Damklubben tidigare skänkta klubbmästarkedjan. Trefaldigt leve utbringades för
Logen och vi sjöng unisont med vältrimmade röstresurser vår logesång. Br avgående
KM Rolf Sundström tackade de serverande damerna med blomma, br Hans-Göran
tackade ”sina” avgående ämbetsmän och överlämnade ÖM-kedjan till br Berndt, som in
sin tur tackade br Dag med blomma. Det hela avrundades med en skål för samtliga
närvarande loger. Tacken fortsatte! Br ÖM i loge nr 19 Louis de Geer Sven-Erik
Ekman tackade br Hans-Göran för gott samarbete. Han hälsade med blommor också br
Berndt ”välkommen i gänget”. Br Rolf Meyer, denna afton representerande vårt Läger,
lyckönskade br Berndt med blommor. Inkluderande vas, minsann!!
I br ExSS Dag Walléns tack för maten framförde han några tankar kring den entusiasm
och värme, som han funnit i vår loge. Br Dag avslutade med följande visdomsord gällande konsten att hålla ett meningsfullt tal: ”Du skall ha något att säga. Du skall säga det.
Du skall inte säga något mer sedan!!” En bra bit efter midnatt skingrades vi brr efter en
oförglömlig installation och festmåltid.
Claes Anell
UM
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Logens ämbetsmän terminen 2000 - 2001
Valda

Ordinarie

Ersättare

ÖM
UM
PS
FS
SkM
CM
TjgExÖM

Berndt Carlsson
Claes Anell
Bengt-Ove Jonsson
Alf Johansson
Anders Jacobson
Gunnar Blomstrand
Hans-Göran Säwar

Bengt Liljestrand
Gunnar Lagerström
Lars Wibrant
Harry Andersson
Mikael Hagdahl

Utnämnda

Ordinarie

Ersättare

K
O
BB
YV
IV

Nils Johansson
Olle Linderhjelm
Jan Högberg
Thomas Persson
Agne Söderberg

Rolf Sundström
Kurt Olsson
Lennart Persson

ÖMhm
ÖMvm

Leif Casimir
Per Hedström

UMhm
UMvm

Bengt Brobeck
Per-Otto Kyndel

CMhm
CMvm
CMtm
KM

Owe Karlström
Tonny Nilsson
Åke Grahn
Nils-Gunnar Ellnemark

Jörgen Andersson
Sven-Åke Hansson
Lars Gustavsson
Dennis Okè
Bengt Öhlund
Tage Östlund

Kallade

Ordinarie

Ersättare

Nedre CM

Ove Hagström

Torsten Loberg

Thomas Söderholm
Peter Glad
Jan Lundström
Harald Svanberg

