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ÖM-spalten
Bröder!
Sommaren lider mot sitt slut och för
många har den kanske inte varit så
varm och skön som man önskade sig.
Jag hoppas dock att Ni brr har kunnat
koppla av från arbete och annan sysselsättning och fått lite vila, kanske även
miljöombyte och fått njuta av sånt som
hör sommaren till.
När vi nu närmar oss hösten så startar
också logearbetet, som skall ge oss
stimulans men också avkoppling. Vi får
åter träffas och känna gemenskap brr
emellan och vårda den fina ”Gustaf Vanda” som finns i vår loge, Ta väl vara
på den.
Det finns mycket trevligt att se fram
emot i höstens program. Först vill jag
uppmärksamma Er på Veteranernas
Afton, som i år kommer att bli något
utöver det vanliga. Något Ni absolut
inte får missa. 1:a sammanträdet i okt.
gästar oss brr från loge 139 Ramunderhäll. Då blir det dubbla logesammanträden, som avslutas med gemensam
klubbafton. Andra sammanträdet i okt.
gästar oss också några brr, denna gång
från loge 167 Grimskär, Kalmar. Vi har
även planer på att besöka loge 13 Åland
- prel. den 16 okt. Planering pågår så
anmäl Dig till mig om Du är intresserad
av att följa med. Samma kväll är det
vänafton för tilltänkta brr och till den
kvällen hoppas jag att Ni funnit några
bland Era vänner, som vill bli medlemmar i logen.
Väl mött till höstens sammankomster.
Broderligen i V K & S
Berndt Carlsson

Kallelse
Torsdag 14 september kl 19.00
Parentation
Ordinarie föredragningslista
Brödramåltid
I klubben: Pratkväll med vinlotteri
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips
Obs! Måltidsanmälan senast onsd 13/9 kl 12.00

Torsdag 14 september kl 19.00 (obs dag)
LÄGRET NR 15 STEGEBORG
PG
Besök hos loge nr 156 Nyköpingshus
N 1 ÄM
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips

Torsdag 21 september kl 15.00
SENIORKLUBBEN
Gemytlig samvaro
Anm. till brr Bertil Olovsson (011-33 53 66)
eller Åke Wennerblad (011-635 12)

Torsdag 28 september kl 19.00
Ordinarie föredragningslista
Veteranteckenutdelning
I bankettsalen: Veteranernas afton
Klädsel: mörk kostym, vit skjorta, grå slips
Obs! Måltidsanmälan senast onsd. 27/9 kl 12.00
VI HYLLAR
12/9
Tommy Linderholm
50 år
(Uppvaktning – kontakta ÖM)
VI TACKAR
brr Sören Andersson, Norrköpings Stenindustri och Owe Axelsson, OAX Konsulterande
Arkitektkontor, som tillsammans finansierar
distributionen av detta nummer av BN.
Informationsutskottet
------------------------------------------------------------BRÖDRAGÅVAN
gäller även bortgångne br Ragnar Stening, som
tillhörde loge 139 men vår Brödragåva.
Owe Eriksson

Vad hände?
Torsdagen 8 juni
Till exp.sammanträdet hade samlats inte mindre än 39 brr, som den här gången fått
möjligheten att besöka Åby Snickeri och Teknikbyggarna på Fabriksgatan. Brr Björn
Eriksson och Gunnar Lagerström hade generöst åtagit sig att stå för värdskapet. Och ett
bättre arrangemang får man leta efter! Det hela inleddes med en klurig tipspromenad, där vi
verkligen fick använda ”de små” och avslutades med att vi skulle försöka bestämma ett tiotal
träslag (nog så svårt). Br Bo Nygren gick segrande ur striden!
Br KM hade ordnat med ett f-a-n-t-a-s-t-i-s-k-t sillbord. Och när sedan värdparet bjöd på
flytande tilltugg därtill så steg stämningen till oanade höjder. Brr skiljdes efter att ha
framfört ett varmt och broderligt tack till brr Björn och Gunnar och vi alla önskade oss en
trevlig och skön sommar.
Claes Anell
UM

Speaker´s Corner
NY RESTAURATÖR!
GEU har skrivit kontrakt med en nygammal restauratör att gälla från 1 september. Då kommer
nämligen Lisbeth och hennes man Tommy från Charlies att återigen ta hand om totalentreprenaden
för Odd Fellow-restaurangen och baren. Det är vi mycket glada för och vi hälsar dem varmt
välkomna tillbaka. Det här innebär en del förändringar mot tidigare. Bl.a. behöver vår br KM få in
måltidsanmälan senast kl 12 DAGEN FÖRE logekväll. Stående anmälan gäller – men vi nödgas
precis som tidigare att ta ut full kostnad av den br, som inte avbokar i tid. En förändrad prismodell
gäller också och kommer att presenteras och diskuteras vid första höstsammanträdet i september.
Claes Anell
ordf. Klubbstyrelsen
Br Tage Östlund offererar: “HJALMAR PÅ NÄTET”!
Teaterresa till Örebro, lördag 13 januari 2001. Fyrtiosex sköna platser i Ringarumsbuss finns
reserverade för logens brr med respektive. Kostnaden för resa och teaterbiljetter är endast 795:- per
person inklusive charmant middag på Frimis i Örebro. Avresa från Odd Fellow-huset kl 15.30 och
hemkomst runt midnatt. Anmälan och detaljinfo enligt regeln “Först Till Kvarn”, dock senast 6/11 på
tel 011- 12 08 65 alt 0703 – 33 74 00.
Tage Östlund
ALLA EX-ÄM-KRAGAR
måste märkas med både logens och innehavarens namn. Det finns fortfarande några kragar, som
saknar märkning. Det är önskvärt att namnen broderas in. Vi kommer under hösten att slutföra
inventeringen av logens samtliga inventarier. Därför måste kragarna vara märkta senast 10 oktober.
Varje br bör också kontrollera sin krage om den behöver lagas eller på annat sätt ses över. Har Du
några funderingar – kontakta gärna br Mikael Hagdahl, tel 011 – 23 08 33.
Ekonomiutskottet

