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ÖM-spalten
”….. solens ljus och lundens sus och
vågens sorl bland viden förkunna
sommartiden.”
Det låter välbekant och Du broder har
sjungit den strofen många gånger i
psalm 201.

Kallelse
Torsdag 6 april kl 15.00
SENIORKLUBBEN
Gemytlig samvaro
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Torsdag 13 april kl 19.00
Den sommartid vi just övergått till har
också en annan innebörd. Vi får en
timma extra av dagens ljusa del. Det
ljus som vi såväl behöver och som ger
oss extra kraft och stimulans att verka i
vårt dagliga liv.

Ordinarie föredragningslista
Föredragning II, Det Oskrivna Verket
Brödramåltid
I klubben: Åland genom sina frimärken.
Kalle Ljunge kåserar
Klädsel: vårdad (kavaj och slips)

Har vi kraften kan vi också verka som
de Odd Fellows vi högtidligt lovat att
vara. I torsdags blev vi påminda om hur
vänskapen förenar människor även om
man ibland tvivlar på var vänskapen
finns när vi ser hur det ser ut runtomkring oss i vårt samhälle och i övriga
världen.

Fredag 14 april kl 19.00

Mina bröder, låt Er nu inte nedslås av
detta utan fortsätt att verka för vänskap, kärlek och sanning. Kom till våra
logemöten och hämta kraft och njut av
gemenskapens glädje.

LÄGRET NR 15 STEGEBORG
Lägrets årsdag, Rec GRG
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips

Måndagen 17 april kl 18.45 (obs tiden!)
ORDENS ÅRSDAG
Gemensamt firande, som anordnas av
loge nr 138 Norrköpingshus.
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips
Måltidsanmälan till vår KM senast 13/4

Torsdag 27 april kl 19.00

Väl mött till april månads sammanträden i vår loge.

Ordinarie föredragningslista
Rec II
I bankettsalen: Festmåltid
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips

Broderligen i V K & S
Berndt Carlsson

PÅMINNELSE!
Repetition rec II – måndag 24 april kl 18.30
Förhinder? Kalla Din ersättare och meddela
CM

VI HYLLAR
9/4
Bertil Olovsson
70 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)

VI TACKAR
brr Per Johansson, VIEW och Bengt Liljestrand, CEF Kontor & Data, som tillsammans
finansierar distributionen av detta nr av BN.
Informationsutskottet

Vad hände?
Torsdagen 9 mars
48 brr förgyllde aftonen som gick i valens tecken. Vi valde medlemmar till Drätselnämnden,
till Revisionsutskottet samt till Valutskottet. Revisionsutskottet hade reviderat GEU (Gemensamma Ekonomiutskottet) och gav ansvarsfrihet. Br UM rapporterade från ÖM/UM-mötet
där bl a frågan om fortsatt gemensamt annonserande hade beslutats samt gav en slutrapport
från Sandbyhovs-projektet. Informerades också om den stundande tävlingen Odd Fellows
Riksgolf, som i år arrangeras i Falun den 21-22 juli. För ytterligare information, kontakta br
Claes Anell, tel 011-601 29, e-post: claes.anell@swipnet.se eller fax: 011-44 01 086. Brr Lars
Rydberg och Jan Högberg tackade för uppvaktningarna på sina resp högtidsdagar.
I klubben hade br KM och hans medhjälpare ordnat med ett mycket uppskattat vinlotteri,
och förutom undertecknad kunde ytterligare sju brr vandra hem med var sin flaska ädel
dryck i fickan!

Torsdagen 23 mars
Femtio logebrr hälsade välkommen till tio brr från Loge nr 104 Bråvalla med br ÖM Anders
Werge i spetsen. De hade kommit för att hedra sin br Bernt Bergström, som tillsammans
med våra egna brr Christer Gustafsson, Lars Pettersson och Lars Rydberg erhöll Vänskapens Grad. Som vanligt framförde våra brr i ceremonielet en mycket stilfull reception och
frågan är när Östgötateatern får upp ögonen för dessa utmärkta skådespelare?! Före denna
gradgivning hade br ÖM utsett en grupp under ledning av br ExÖM Nils-Gunnar Nilsson för
att se över stadgarna för valutskottet samt även se över logens stadgar i övrigt. Br Jan Lundström framförde ett förslag från DN (Drätselnämnden) att se över ekonomin i logen och DN
fick i uppdrag att återkomma med närmare detaljer i denna mycket angelägna fråga.
I bankettsalen var det dukat till fest och br tjg ExÖM Hans-Göran Säwar utbringade den
sedvanliga skålen för vår Konung och vårt Fosterland. Br ÖM hälsade alla brr välkomna till
bords och vände sig särskilt till gästerna. Br UM höll det traditionsenliga talet till dagens
recipiender och br Lars Rydberg framförde deras tack. Br ExÖM Harald Svanberg hyllade
som sig bör br ÖM med en limerick och br ExÖM Torsten Loberg roade brr med en historia.
Avslutningsvis honorerade br ÖM Anders Werge vår br CM och hans medhjälpare och
tackade för en mycket trevlig afton.
Claes Anell
UM

Speaker´s Corner
VAR AKTSAM OM DET VI HAR!
Du Broder, som lämnar Ordenshuset bland de sista, förvissa Dig om; att belysningen är släckt, att
ljus är släckta och askkoppar utan glöd, att fönster är stängda, att dörrar är låsta. Tack!!
UM
VI ÄR INBJUDNA
till loge 167 Grimskär i Kalmar till deras logesammanträde med efterföljande klubbafton tisdagen
den 25 april. Jag kan erbjuda fem sovplatser, är färdledare och tar emot intresseanmälan.
Leif Casimir
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Äntligen är medlemsmatrikeln klar!
LÄS DETTA INNAN DU BYTER UT BLADEN
Efter över 300 timmars arbete på olika håll är nu matrikeln klar. De brr, som har
skickat in sina ändringar eller tillägg efter stoppdatumet 10 mars, kommer att få dessa
införda i nästa utskick med kompletteringar. Det blir nu i höst. Vi vädjar till Dig att
kontrollera Dina uppgifter och omgående meddela br PS, Bengt-Ove Jonsson, om något
är fel. Om Du vill byta foto så lämnar Du in ett passfoto - helst i svart/vitt.
Matrikeln är nu sorterad i bokstavsordning på efternamn. Detta för att det ska vara
lättare att hitta.
Byt inte ut sidan med logotypen och de röda länkarna. Samtliga övriga sidor skall bytas
ut. Sidorna är numrerade med ex.vis A1, L4 o s v och har alltså ingen löpande
numrering.
Det är ett stort arbete som utförts i logen. Exempelvis har br Bengt-Ove Jonsson ägnat
cirka 150 timmar åt att bearbeta bilder, överföra registeruppgifter och att anpassa
dataprogrammet till vårt behov, br Rolf Sundström cirka 40 timmar vid datorn med att
skriva ut 2.000 A4-ark fotopapper. Undertecknad har investerat cirka 100 timmar med
olika uppgifter. Dessutom har vi varit till Fälts Bokbinderi i Åby för skärning och
borrning av totalt 2.600 ark som blivit 10.400 matrikelblad. Utöver detta har brr Owe
Eriksson , Nils Rendel, Archimede Caprari och Hans Cademan sorterat 180 buntar i
sammanlagt över 10 timmar. Tack br Bertil Aspdahl som jobbat med annonserna.
Vi ber ödmjukt om överseende om det smugit sig in något fel. Dessbättre går dessa att
rätta till vid nästa utgåva. Det fina med vårt nya datasystem är att det blir lätt att göra
ändringar. Målsättningen är att kompletteringar skall göras vår och höst. Efter varje
ämbetsmanna-installation byts de första bladen ut.

Som sammankallande i Informationsutskottet vill jag här tacka alla de brr,
som på olika sätt hjälpt till. Ett särskilt stort tack går till till br Tommy
Linderholm, Kontorsbutiken, som skänkt bl.a. 3.000 ark fotopapper.
Broderligen i V K & S

Bengt Liljestrand

Inbjudan

till
Er fruar/sambos/änkor till bröder
I logen 117 Gustaf V
Till

Klubbafton
Torsdagen den 11 maj
Logen börjar kl. 19.00 och Ni bör vara på plats senast kl
19.30. då Ni bjuds på en välkomstdrink.

Kvällens underhållning ? !
Kostnad för mat, vin, kaffe, kaka och underhållning: 80 kr
Anmälan till KM Nils-Gunnar Ellnemark tel. 19 95 35/17 44 64

Varmt välkommen hälsar Er
Berndt Carlsson
ÖM
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