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ÖM-spalten
Bröder!
När vi nu närmar oss dagen för firandet
av logens årsdag, vilket vi gör en dryg
månad för tidigt i år, är det naturligt att
tankarna går tillbaka till 1948 och tiden
fram till den dag då vår loge instituerades. Jag tänker då främst på det namn
som stiftarna valde - 117 Gustaf V. Ett
namn som både hedrar och förpliktar
och som också ger oss brr en djup
känsla av trygghet.
I Svensk Odd Fellow-tidning aug/sept
1948 skriver Magnus Bergenholtz:
”Den nya logen har fått sitt namn efter
vår vördade 90-årige Konung. Det är en
mycket stor heder, som därvid vederfarits logen. Och det medgivande
Konungen givit vågar jag även tolka
som ett bevis på förtroende från vår
höge beskyddares sida gentemot hela
vår Orden. Men därmed innebär det
också en förpliktelse för logen, som fått
detta namn, att i allt motsvara hans förtroende. Glömmen det aldrig, mina
bröder. Bliven, som han, trogna mot
fredens och mänsklighetens ideal, som
äro gemensamma för Orden och hela
vårt svenska folk.”
Femtiotvå år har gått, vi lever i det nya
millenniet 2000-talet men arvet har vi
med oss och det skall vi förvalta. Bästa
sättet att göra det är att alla vi brr med
våra respektive samlas den 11 maj för
att fira logens årsdag.
Hjärtligt välkomna då!
Broderligen i V K & S
Berndt Carlsson

Kallelse
Onsdag 10 maj kl 19.00
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
PG
Besök hos loge nr 139 Ramunderhäll
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips

Torsdag 11 maj kl 19.00
LOGENS ÅRSDAG
Ordinarie föredragningslista
Kl 19:45: Gemensam klubbafton med damer
OBS! Kom ihåg att anmäla ”Ditt Hjärtas Dam”
– även om Du har stående anmälan!
Klädsel: vårdad (kavaj och slips)

Torsdag 18 maj kl 15.00
SENIORKLUBBEN
Gemytlig samvaro
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Torsdag 25 maj kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
Brandövning
I klubben: Pratkväll med vinlotteri
Klädsel: vårdad (kavaj och slips)

VI TACKAR
brr Gunnar Lagerström, Teknikbyggarna och
Estan Laurent, Estan AB, som tillsammans
finansierar distributionen av detta nummer av
BrodersNytt.
Informationsutskottet

Vad hände?
Torsdagen 13 april
40 logebrr samlades till en trivsam kväll. Vi hade också förmånen att se vår förre br Bengt
Ström på besök. Logen hade fått in en ansökan från Grundsärskolan om bidrag till skolresa.
Förslag från Biståndsutskottet att logen skulle bevilja 4.500 kr till detta stöddes av logens
brr. Efter logemötet hade br Kalle Ljunge en årlig genomgång av det oskrivna verket, vilket
uppskattades av många. Br Kalle hotade med att detta var hans sista genomgång men vi får
väl se hur det blir med det.
I klubben åt vi skånsk kalops med potatis och rödbetor. Br Torsten Loberg drog en Albert
Engströmare, som han fått sig berättad av br Knut-Oskar Hagberg, varpå br Harald
Svanberg fortsatte på densamma. Efter allt detta kåserade br Kalle om Ålands historia och
dess frimärken.
Bengt Liljestrand
UM p.t.

Torsdagen 27 april
Våren hade anlänt till oss och br ÖM Berndt Carlsson kunde hälsa 43 brr välkomna till en
gradgivning i Kärlekens tecken. Till att börja med gratulerade br ÖM brr Åke Grahn,
Bengt-Ove Jonsson och Owe Karlström till att ha erhållit Lägrets II:a grad, Gyllene Regelns
grad.
DN hade tillstyrkt ett bidrag till logens inre verksamhet, samt lämnat ett bidrag till en
skolresa, och logen beviljade båda dessa utanordningar. Sedan var det dags för br CM och
hans medhjälpare att i sedvanlig ordning genomföra en utomordentlig gradgivnig för våra
brr Ulf Eriksson, Peter Glad, Mikael Ljungberg, Alex Plahn, Eric Sandberg och Bernt
Schneider.
I bankettsalen hälsade brr ÖM oss varmt välkomna till ett festligt dukat bord. Den här
gången höll br ExÖM Torsten Loberg en längre och mycket uppskattad utläggning, och br
ExStRepr Harald Svanberg hade en fin limerick till br ÖM. Br UM Claes Anell höll tal till de
nyblivna II:grads brr, och br Ulf Eriksson framförde recipiendernas tack.
Claes Anell
UM

Speaker´s Corner
ETT BREV BETYDER SÅ MYCKET!
Lördagen den 1 april kom via e-post ett brev till redaktionen från vår br Bengt Eriksson:
“Låt mig citera Swanberg i SvD; Håll med om att livet skulle vara ännu tristare och gråare om man
inte då och då fick känna sig som en riktigt dum sill. Visst är ´skämta aprillo´ en härlig ursvensk
tradition, som vi ska slå vakt och vårda väl till urminnes tider.”
Några timmar tidigare hade br Bengt och logens övriga e-postbrr fått följande brev:
“För att erhålla god ekonomisk balans i vår loge kommer BrodersNytt från och med nästa nummer
att sponsras av Konsum-Bagar´n. Vi nödgas därför byta namn från BrodersNytt till BrödNytt.”
Man måste ha lite roligt ibland – annars blir det inget skoj!
Red

