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ÖM:s tankar!

Vad händer?

Bröder!
När man går i sin gamla svampskog
och funderar och undrar om det här
med klimatförändringar, ska man oroa
sig eller inte? Massmedia har ju ständiga inslag om att klotet blir varmare, polarisarna smälter och regnskogarna
skövlas. Måste man engagera sig? Kan
man påverka? Hur lång tid har vi på
oss? Somliga tar de här varningarna på
stort allvar, andra menar att förändringarna sker väldigt långsamt. Kanske ska
man inte grubbla för mycket.
Försöka att leva i nuet, det finns ju så
oändligt mycket att glädjas åt, trots allt!
En del av Ditt liv och en del av Din tid
upplever Du tillsammans med likasinnade brr i logen.
Nu börjar en ny innehållsrik höst med
många olika aktiviteter. Veteranernas
Afton i september blir en riktigt trevlig
och högtidlig sammankomst och jag
uppmanar alla logens veteraner att
komma. God Vän Aftonen i oktober är
också en av våra stora logekvällar. Den
trivsel och den gemenskap som präglar
logen och som gör att vi känner glädje
när vi träffas är naturligtvis den största
anledningen till att vi vill få fler vänner,
grannar och arbetskamrater att upptäcka Odd Fellow och att dela våra värderingar. Passa på och bjud med en
vän den kvällen - Du kan med stolthet
visa honom vår loge.
I höst har vi tre gradgivningar. Innehållsrika högtider som präglas av värdighet och stil och gemenskap vid den
efterföljande Brödramåltiden. Du är
mycket varmt välkommen till en ny,
spännande höst .
Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Harry Andersson

Torsdag 13 september kl 19.00
Ordinarie föredragningslista N I ÄM
I klubben: Brödramåltid
Meny; ej meddelad

Torsdag 27 september kl 18.30
Ordinarie föredragningslista N 2 ÄM
Veteranteckeutdelning
I bankettsalen: ”Veteranernas Afton”
Meny; ej meddelad
…………………………………………………….

Fredag 21 september kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Valdemarsvik. PG
Program: Fördjupning

Torsdag 20 september kl 14.00
”VI DAGLEDIGA”
Anm. till br Åke Wennerblad (011-635 12)

Torsdag 6 september kl 18.30
DAMKLUBBEN
Besök på ”Norrköpings” Universitet
…………………………………………………….
MÅNADENS BIDRAGSGIFVARE
Vi tackar våra brr Sören Andersson,
Norrköpings Stenindustri
och Lars Wibrant, Wibrator
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Vad hände?
UM:s noteringar:
Torsdagen 14 juni
Sommarsammanträdet har på senare år blivit allt populärare att besöka i och med att
klubbstyrelsen ansträngt sig för att hitta på trevliga platser att besöka och att ”Krukan”
betalar bussen. Vilket i sin tur medför att det är enkelt att följa med. Årets sommaravslutning var inget undantag och 41 brr äntrade bussen ( ja, några åkte i egen bil),
spända på årets mål. Det bar iväg åt samma håll som förra året, mot Kolmården, då vi
besökte djurparken. I år stannade vi redan vid Kolmårdens Camping. Det är vår tidigare logebrr Kurt Olsson, numera i loge nr 91 Stångebro, som är engagerad i campingen
och i sann Odd Fellow-anda gynnar man gärna en broder, eller hur? Sammanträdet
var, som brukligt för sommarsammanträden, kort och kärnfullt. Br StRepr HansGöran Säwar rapporterade att jubileumsutskottet haft sitt första sammanträde och han
förmedlade de första tankarna hur gruppen tänkt sig det hela. Inga beslut fattades utan
gruppen fick fortsatt förtroende att arbeta vidare med ett konkret förslag.
Efter sammanträdet dukade br KM upp en välsmakande sillbuffé. När brr var nöjda
och mätta kände många brr att det var dags för historieberättande och det blev många
tillfällen till skratt, innan vi åter klev på bussen i den ljuva försommarnatten.

Torsdagen 23 augusti
Efter sommaruppehållet var det 34 brr som längtat efter denna, numer årliga tradition
att börja höstterminen med kräft- och räkafton. I logesalen hålls ett kort möte, helt
enligt storlogens intentioner, men en av de punkter som måste vara med är ”Anmälan
om sjuk eller nödställd broder”. Tyvärr hade vi en sådan. Br Bengt Carlsson meddelade att en av våra yngsta, men av de mest engagerade av brr, br CM Mikael Hagdahl
hade drabbats av en stroke. Tillståndet är allvarligt, men några små tecken på tillfrisknande kunde ändå brr Bengt meddela. Logen beslöt givetvis att skicka ett hälsningstelegram till br Mikael. I övrigt föreslog br KMs ordförande Bengt-Ove Jonsson att vi fortsätter tillsvidare att lägga till 15 kronor för maten på klubbaftonkvällar. Allt för att
Krogen Charlie ska kunna använda dyrare råvaror och på så sätt laga till godare mat.
Logen beslutade enligt ovan lagda förslag.
I klubben var det dukat för kräft- och räkfest. Det för måltiden lämpliga drycker intogs
och därefter sjöngs för stunden passande sånger. Stämningen var på topp och många
passade på att berätta roliga historier, men när västgöten br Sven-Hugo Lind drog sina
historier, då hängde vi östgötar inte med. Men Sven-Hugo var inte ledsen för det utan
det var vad man kunde förvänta sig av oss ösgötar, som enligt honom sällan berättar en
historia som är från kragen och uppåt.
Bengt-Ove Jonsson
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Speaker´s Corner
BRODERS-NYTT FÖR 10 ÅR SEDAN
I septembernumret 1997 kunde man bl.a. läsa:
- att ÖM-spalten ansåg att vi hade ”upplevt en fantastiskt fin vårtermin”.
- att Vikbolandet hemsöktes två gånger i början av juni. Först sommarsammanträdet hos br
Lars Andersson i Fettjestad. Sedan besök hos de fromma bina i Fördubblingsstugans Bigård,
en fridfull stund i Östra Stenby Kyrka med utvald musik av dagens organist samt avslutning
i det gamla Boglinatorpet för kaffe med goda frallor, som Kerstin Axelsson och Karin Linderhjelm hade bakat.

HAR DU LOGE-BRODER KOLL
på Ditt konto i Brödragåvan? Jaså, inte?! Ring då 011-13 31 56 eller 0705-80 22 07 och förvissa
Dig, hälsar
Bengt Carlsson

GENERÖSA SPONSORER!
Som Du ser på sid 1 så har logen generösa sponsorer, vilket garanterar att de brr som inte har
tillgång till e-post erhåller BrodersNytt per post. Vi söker fler brr, som kan bistå som ”frimärksvälgörare”. Vi tackar på förhand för Din generositet. Kontakta
Lennart Persson

Damklubbarna till nr 117, nr 104 och nr 19 arrangerar gemensam

TRETTONDAGSBAL
trettondagsafton 5 januari 2008 i Louis de Geer-hallen.
Drink, trerättersmeny och kaffe samt dans till Max Rogers orkester.
Klädsel: mörk kostym eller smoking.
Du betalar 500 kr exkl vin per person.
”Biljettköp” genom inbetalning till Bråvallalogens damklubbs plusgiro (postgiro) 693997-9
senast 30 september via inbetalningskort eller Internet. Glöm inte att ange Era namn.
Deltagarantalet är begränsat – därför gäller först till kvarn …..!
Vår kontaktperson är
Bosse Nygren
om Du har några frågor.

