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ÖM-spalten
Bröder!
Även om marken i dag är snöklädd så
visar många tecken på att våren nalkas.
Snödropparna har stuckit upp, fågelsången har blivit intensivare och dagarna har blivit allt längre och ljusare. Ett
annat vårtecken, som jag såg häromdagen var en kråka med en gren i näbben. Kanske var det starten för den
fågeln att lägga grunden till en familj
och dess framtid.
En fantastiskt bra start tycker jag att vi
har fått i vår logeverksamhet på det nya
millenniet. Det finns många glädjetecken som pekar på en ljus framtid. Vi
har fått tre nya brr, vilket är grunden för
vår framtid. Det har varit många brr på
sammanträdena. De nya ämbetsmännen har visat en anda och strävan att
göra sitt bästa och mycket mer därtill
och framför allt gläds jag av den härliga
”Gustaf V-andan”, som finns i vår loge,
fri från kotterier och intriger.
Även om det varit många brr på våra
sammankomster så finns det plats för
flera brr. Du Broder som inte varit på
logen på ett tag, besök oss och jag är
övertygad om att Du inte kommer att
ångra Dig. I dagens stressade samhälle
kan en kväll i logen vara som en oas,
avkopplande och skön i broderlig
gemenskap. Jag läste i någon tidning
att i dagens kunskapssamhälle stressas hjärnorna så hårt att det kan få
negativa effekter. Det var enklare att
öka kapaciteten förr, när det ”bara” var
våra muskler som användes. Därför brr,
som stressar fram i arbetet, stanna upp
för en kväll och besök vår loge.
Väl mött i mars.
Broderligen i VKS
Berndt Carlsson

Kallelse
Torsdag 9 mars kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
Föredragning I
N 2 och val DN, N och val Rev.utskott
Brödramåltid
I klubben: Pratkväll med lotteri
Klädsel: vårdad (kavaj, slips)

Torsdag 16 mars kl 15.00
SENIORKLUBBEN
Gemytlig samvaro
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Fredag 17 mars kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Rec PG
Instr GRG
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips

Torsdag 23 mars kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
N och val Valutskott
Rec I
I bankettsalen: Festmåltid
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips

PÅMINNELSE!
Repetition rec I – tisdag 21 mars kl 18.30
Förhinder? Kalla Din ersättare och meddela
CM

VI TACKAR
brr Jan Högberg, Screnograf i Norrköping och
Jan Lundström, Lindebergs Aukt. Revisorer,
som tillsammans finansierar distributionen av
detta nummer av BrodersNytt.
Informationsutskottet

Vad hände?
Torsdagen 10 februari
samlades 55 brr för att deltaga i den första logen med de nyvalda ämbetsmännen. Allting flöt
utan anmärkning och bl a balloterade vi tre nya intr.sökanden nämligen Nils-Gösta Fremred,
Kent Hansson och Jan Olsson. Br PS fick i uppdrag att kalla dessa, samt tidigare balloterad
Niklas Uneram till rec INV. Br Owe Eriksson redogjorde för Brödragåvan.
I klubben höll (som vanligt!!) br ExCM Jan Lundström en intressant och suverän genomgång om årets nyheter i våra deklarationer. Under en paus bjöd br Jan på en mycket uppskattad drink (som vanligt!!).

Torsdagen 24 februari
Till aftonens rec INV gästades Logen av fyra brr från Loge nr 13 Åland. Och från vår egen
loge kom 61 brr för att hedra våra tre recipiender Kent Hansson, Jan Olsson och Niklas
Uneram (Nils-Gösta Fremred hade tyvärr anmält förhinder). Br ÖM Berndt Carlsson
hälsade våra gäster välkomna och deras br HP Olav Remmer tackade för välkomstorden och
berättade om OF på Åland. Där finns ca 300 brr och systrar i sammantaget tre loger och två
läger. Vi genomförde N 1 av medlemmar till Drätselnämnden samt val till den gemensamma
Klubbstyrelsen. Br Åke Rådsten presenterade DN:s berättelse och br Jan Lundström
Revisionsutskottets.
Br ÖM gratulerade br Per-Otto Kyndel till att ha erhållit Lägrets PG innan det var dags för
kvällens höjdpunkt. Br CM Gunnar Blomstrand och hans medhjälpare genomförde INV på
ett alldeles charmant sätt och ceremonielet fick senare många lovord från såväl gästande som
våra egna bröder.
I bankettsalen hade br KM Nils-Gunnar Ellnemark och hans medhjälpare dukat upp till fest
och som vanligt öppnades kvällen av br tjg ExÖM Hans-Göran Säwar med en hyllning till
konungahuset och fäderneslandet. Br ÖM hälsade alla brr välkomna till bords och vände sig
då speciellt till recipienderna samt våra gäster från Åland. Br UM Claes Anell höll det traditionsenliga talet till dagens recipiender och br Jan Olsson framförde de nyinvigdas tacktal.
Br ExÖM Torsten Loberg förgyllde kvällen med historia, och br HP Olav Remmer uttryckte
gästernas tack för maten och den fina gradgivningen. Som sig bör framförde br ExÖM
Harald Svanberg sin specialskrivna limerick till br ÖM. Timmen blev sen innan alla hade
tackat varandra för en fin och trivsam afton i sann Odd Fellow-anda.
Claes Anell
UM

Speaker´s Corner
REPETITIONER!
Jag ber Er alla brr, som medverkar vid våra gradgivningar, att notera följande repetitionsdagar i Era
almanackor: tisdag 21 mars kl 18.30 – rec I, måndag 24 april (annandag påsk) kl 18.30 – rec II, måndag 23
oktober kl 18.30 – rec III, tisdag 21 november kl 18.30 – rec INV.
Om vi skall kunna prestera värdiga och väl fungerande gradgivningar är det av största vikt att alla är
närvarande även vid repetitionerna. Har Du förhinder så är det Ditt uppdrag att kalla Din utnämnde
ersättare och därefter meddela mig. Tack på förhand och väl mött.
CM
DU BRODER VILL VÄL OCKSÅ HA EN KORREKT MATRIKEL?!
Bifogat får Du just Ditt registerkort. För att uppgifterna i medlemsregistret och matrikeln skall stämma är
det av yttersta vikt att Du kontrollerar alla uppgifterna och returnerar i bifogat kuvert (även om allting är
korrekt). Jag ber Dig göra det omgående i bifogade kuvert, då väl Du också väntar på ny aktuell matrikel.
Tack för Ditt broderliga, benägna och omedelbara bistånd.
Bengt-Ove Jonsson
PS

